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После распада Советского Союза прежние структуры безопасности в Европе во многом 

потеряли свою функцию или просто исчезли. НАТО лишилась своего главного аргумента – 

обеспечивать защиту свободы от коммунистической угрозы с Востока. Но политическое 

согласие, созданное НАТО и другими объединениями западных государств, продолжают 

обеспечивать странам Западной, отныне и Восточной Европы, состояние мира и безопасности. В 

то же время в центре и на востоке континента создался вакуум безопасности. Ход войны в 

бывшей социалистической Югославии и на Кавказе свидетельствовали о том, что НАТО не 

всегда в состоянии обеспечить систему безопасности тех стран, которые находятся за пределами 

ее сферы влияния. 

По мнению западных аналитиков, главное содержание будущего европейского порядка – 

подключение стран Центральной и Восточной Европы, а также бывших советских республик к 

НАТО и Европейскому Союзу. 

Существенные трения в отношениях между Россией и странами Европы возникли в связи с 

настойчивым расширением НАТО на Восток,в особенности после вступления в альянс Польши, 

Чехии, Венгрии, Румынии, Словакии и стран Прибалтики. В глазах восточноевропейских стран 

вхождение в НАТО - это в сущности вопрос об утверждении прежде всего своей европейской 

идентичности, а также вопрос об интеграции в экономические и политические структуры 

Европейского Союза. С другой стороны, вхождение в НАТО рассматривается ими, как 

кратчайший путь к решению многих социальных, экономических и политических проблем на 

началах скорейшей интеграции в европейские структуры. И, наконец, в их глазах вступление в 

альянс - это своего рода гарантия национального суверенитета и безопасности в условиях риска 

и нестабильности исходящих по их мнению (читай) от России. Восточноевропейские страны, 

приобретшие национальную независимость с распадом Советского Союза и социалистического 

лагеря, вступили на европейскую авансцену в качестве самостоятельных и активных субъектов 

международного права. На наш взгляд стремление присоединиться к НАТО во многом 

стимулируется психологическими соображениями, желанием освободить себя от чрезмерных 

военных расходов и создать благоприятный климат доверия, в котором они смогут 

реализовывать трудные экономические и политические реформы. 

Вместе с тем, многие европейцы видят в Североатлантическом альянсе средство 

предотвращения ренационализации политики безопасности в Европе. Это проблема стала 

особенно актуальной в свете событий в бывшей Югославии. НАТО рассматривается в качестве 

гаранта европейской, да и не только европейской безопасности. Многие свою будущую 

безопасность связывают с сохранением американского политического и военного присутствия в 

Европе и за пределами Европы [1, 11-12].  

Активные и энергичные действия российского руководства, Д.А.Медведьева и В.В.Путина, 

которые не просто говорят о воссоздании российской мощи, а предпринимают определенные 

шаги, тем самым способствуют активизации для очередного этапа расширения НАТО на 

Востоке. Страны Центральной и Восточной Европы и Балтии стремились, как можно быстрее 

вступить в Организацию Североатлантического договора. Б.Ельцин, хотя и резко сопротивлялся 

на словах расширению НАТО на Восток, отчасти успокоился тем, что США сделали первый 

раунд расширения небольшим: в состав НАТО вошли Польша, Венгрия и Чешская Республика. 

Однако, впоследствии его неспособность воспрепятствовать операции НАТО против режима 

С.Милошевича в Югославии, показала, насколько снизилось российское влияние и создало 

определенные трудности для правительства Путина, пытающегося сохранить российское 
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влияние на Балканах [2,79]. 

Ряд европейских стран видят в альянсе инструмент сдерживания возрастающего влияния в 

центре Европы объединенной Германии и возможных гегемонистских поползновений с ее 

стороны. Не следует забывать, что она была инициатором расширения НАТО на Восток. 

Расширение НАТО связано со стремлением Соединенных Штатов Америки развить свой 

успех после «холодной войны». Этот процесс, косвенно или завуалированно, направлен против 

России и является продолжением стратегии «анаконда». Посредством этого процесса США 

желают оторвать как можно большее количество континентальной суши у heartland'a и вовлечь 

их в орбиту геополитического влияния талассократии. Кроме всего прочего расширение НАТО 

позволит Америке построить буферную зону между Россией и Европой. Следует отметить что 

идея атлантизма переживают определенную трансформацию и обновление, приспосабливаясь к 

требованиям времени. С учетом всех этих моментов, создан Совет Североатлантического 

сотрудничества, реально существует уже несколько лет программа «Партнерство во имя мира», 

сформированы многонациональные силы, которые уже успели участвовать в боевых действиях в 

Персидском заливе, бывшей Югославии и в Афганистане а также в Ираке.  

Образованный в соответствии с Парижским Основопологающим Актом,Совместный 

постоянный совет задал новые институциональные параметры взаимодействия между Россией и 

НАТО перестал существовать в начале 2014 года после аккупацией Россией части Украинской 

территории Крыма. 

Гальванизация НАТО и ее наступление на так называемые жизненные интересы России 

возрождает к жизни споры между "западниками" и их разнообразными оппонентами, а также 

дискуссии о том, является Россия европейской или евразийской державой или, может быть, 

совсем особой изолированной геополитической единицей. Восприятие НАТО как военно-

политического эквивалента западной цивилизации или Европы в целом ставит российских за-

падников в ситуацию выбора - либо добиваться утопической цели интеграции России с НАТО 

ценой великих унижений, либо признать Россию по сути неевропейской, незападной страной. 

Россия может найти свое место в жизни Европы только при условии многообразия европейской 

идентичности. Расширение НАТО, как и любая тенденция к унификации и американизации 

Европы и Запада, по мнению российской стороны, лишает Москву свободы цивилизационного 

маневрирования. 

Какими ресурсами влияния на процесс расширения НАТО располагает Россия на нынешнем 

этапе? Думается, что возможности для этого в рамках Совместного Постоянного Совета по 

существу минимальны. На сегодня это сотрудничество носит чисто теоретический характер. 

Сближение с Индией, Китаем, странами Ближнего и Среднего Востока, проводящими 

самостоятельную политику, а также теми европейскими странами, которые пока еще сохраняют 

нейтралитет, может стать являться условием предотвращения геополитической изоляции, 

однако оно может оказать лишь косвенное влияние на динамику натовской экспансии. 

Увлекшись борьбой за предотвращение приема в НАТО новых стран, Россия рискует 

просмотреть намечающиеся новые вызовы на натовском направлении, в частности, втягивание 

России в качестве партнера Альянса в реализацию тех задач, которые противоречат ее 

интересам, в частности, в антииракскую кампанию 2003 года. В первую очередь речь идет о 

территориях за пределами географической зоны НАТО, где Россия усиленно ищет альтернативы 

сложившемуся однополярному полюсу и куда США, используя натовские структуры, намерены 

активно вмешиваться [9,212]. 
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На протяжении столетий Восточная Европа часто была объектом, а не субъектом 

глобальной мировой политики. В последние десятилетия с этим регионом напрямую связаны 

интересы ведущих держав Европы и США. Нередко она являлась источником конфликтов 

между великими державами. Обе мировые войны начались в этом регионе, так как в нем 

сошлись главные геополитические противоречия между самыми могущественными странами 

мира. 

Россия чрезвычайно заинтересована в нормализации отношений со странами данного 

региона. История и геополитическое положение обусловили заинтересованность России в 

добрососедских, торгово-экономических контактах с объединенной Европой. Они отвечают ее 

безопасности, ее коренным интересам [12,194]. 

В силу обстоятельств в начале XXI века Россия может выходить на страны Европы только 

через суверенные государства Латвию, Литву, Эстонию, Украину и Белоруссию. Фактор 

ограничения, сужения географического пространства России внес фундаментальные изменения 

в ее геополитические возможности. Изменения, произошедшие в регионе за последние годы, 

вновь превратили Европу в источник международной напряженности. Очаг этой напряженности 

не только бывшие социалистические страны Восточной Европы, но и Калининградская область 

Российской Федерации, находящаяся в тисках объединенной Европы. Эта область одна из 

наиболее слабых в экономическом отношении регионов Российской Федерации. Это 

объясняется в основном резкой сменой геополитических сил на Балтийском море в результате 

роспуска СССР и социалистического лагеря, а также непоследовательной и ошибочной 

позицией бывшего руководства России в политической, дипломатической и военной областях в 

отношении Калининградской области, резким возрастанием влияния ФРГ в этом регионе. 

Именно анклавным или полуанклавным географическим положением области обусловлена 

ее государственно-политическая и экономическая слабость. Нынешняя Россия не имеет военно-

стратегического преимущества на Балтийском море, потеряла основные морские порты, 

транспортную инфраструктуру на территории Прибалтики, приобрела соседей, стремящихся в 

НАТО и Европейский Союз. 

Ослабление связей «федеральный центр – регион» в случае с Калининградской областью 

потенциально может привести к полному вытеснению России из области. Сейчас это 

вытеснение идет пока только в сфере экономики, в перспективе - в сфере политической, так как 

правовая сфера нестабильна, правовые решения разных ветвей власти центра относительно 

области противоречивы, что еще раз подтверждает последние события в Калинградской области 

(февраль 2010).  

Вместе с тем, следует признать, что Калининградская область – это геоисторический и 

геостратегический форпост Российской Федерации в Европе, место столкновений интересов 

России и Запада, России и Германии. Определенные опасения в Европе вызывает стремление 

Российской Федерации превратить Калининградскую область в военный плацдарм на 

Балтийском море и превратить ее в ударную военно-политическую группировку во всем этом 

регионе. Известно, что в свое время именно в эту область перебрасывались вывозимые из 

Прибалтийских стран и ряда стран Восточной Европы, союзников по Варшавскому договору 

крупные воинские контингенты и огромное количество всевозможных вооружений [13]. Эта 

западная область Российской Федерации, не имеющая с материковой частью страны связей, 

стала для России форпостом на Западе, который мог бы оказать определенное давление на 

Польшу, Литву, Латвию и Эстонию, да и на соседние страны. Но все упирается в военно-



13 
 

экономические возможности России, которыми она ныне не располагает. И в этих условиях, по 

мере наращивания сил, Россия будет стремиться здесь принципу мирного сосуществования, 

иметь пути совпадения интересов, чтобы не раздражать западных соседей анклава. Главное, 

суметь удержаться на некоторое время. 

В сложных геостратегических интригах вокруг Калининградской области прослеживается 

почерк НАТО. Их сверхзадача в конечном счете – помещать созданию мощной и объединенной 

Европы. В этих целях США попытаются в качестве противовеса сильной Германии включить в 

геополитическую схему с Востока тех стран, которые наиболее пострадали от германского 

вторжения в годы Второй Мировой войны: Польшу, Чехию, Словакию, и т.д., где очень сильны 

антинемецкие настроения, а также Литву, Швецию и, в перспективе, Латвию и Эстонию. 

Принятие в ближайшие 10 лет в Европейский Союз соседних стран полностью отрежет 

Калининградскую область от остальной части Российской Федерации.  

В свою очередь, овладение на Балтийском море собственным мостом и удобным 

современным морским портом, с широким диапазоном, открывает больше возможности для 

Российской Федерации в целях активизации своей политики на всем прибалтийском 

пространстве. Проблема в том, что содержать этот сложившихся в данных условиях Российской 

Федерации ни с экономической, ни с политической точки зрения не под силу. Удержать же 

Калининградскую область Российская Федерация сможет только в случае решения своих 

экономических проблем. Это для страны основное условие в сложившихся условиях. Второе – 

это единая и согласованная политика России и Беларуси в отношении политики Запада в 

прибалтийском вопросе. А это уже проблематично. И, наконец, умение России гибко сменить 

свои геостратегические ориентиры, желание Центра России и местных властей противостоять 

сепаратистским тенденциям, исходящим из Калининградской области, способствовать развитию 

и модернизации тех отраслей экономики, которые в меньшей степени зависят от иностранных 

инвестиций и способность местных товаров выдержать конкуренцию и быть 

конкурентоспособной на Европейском рынке. В этом архисущественном вопросе велика роль 

центральных органов властей страны и действенность местных органов. 

Обращаясь к положению в Европе, следует сказать, что нынешняя ситуация в какой-то мере 

напоминает ту, которая предшествовала Первой мировой войне: все более определяющая свое 

главенство Германия и нестабильная, социально – политически неопределившаяся Царская 

Россия, противоречия на Балканах, неспособность Великобритании и Франции выступить с 

единых позиций. В современных условиях Европу, и, в особенности, Западную Европу держит в 

напряжении повсеместное ослабление роли национальных правительств, фрагментация 

общества, лингвистическое, культурное и политическое размежевание. Окончание «холодной 

войны» пробудило сепаратистские устремления во многих крупных европейских странах: 

Бретань и Корсика во Франции, Баски и Каталония в Испании, Падания в Италии, Северная 

Ирландия, Шотландия и Уэльс в Объединенном Британском Королевстве. Западноевропейцы 

сосредоточились на собственных региональных проблемах. Уход правопреемницы Советского 

Союза, Российской Федерации из Восточной Европы открыл обширный политический и 

военный вакуум, заполняемый, в первую очередь, Германией. ФРГ, присоединив к себе 

Восточную Германию – ГДР, с населением 18 млн. человек, стала главным фактором мощи в 

центре Европы. А все это стало твердым основанием для главенствующей роли объединенной 

Германии в Объединенной Европе [14,349]. 

Современная Объединенная Европа способна на геостратегический подъем. Процесс 
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европейской интеграции на первый взгляд казался замедленным, но ввод общеевропейской 

валюты – Евро ускорил этот процесс и выдвинул на первые роли Германию. Общая валюта дает 

Объединенной Европе большую финасово-экономическую мощь. И в этом направлении 

Западноевропейскую (можно сказать Европейскую вообще) интеграцию можно считать 

успешным фактором мирового общечеловеческого развития в современных международных 

отношениях. 

Ныне все говорят об Объединенной Европе, чем это не бывший Советский Союз, но 

разумеется со своими особенностями. Здесь нет тоталитарного режима, единой марксистско-

ленинской идеологии и диктатуры Коммунистической партии. А то, что в Объединенной Европе 

могут возродиться эти атрибуты никто не может ныне это гарантировать. Налицо все атрибуты 

объединенного многонационального государства (с областными, государственными 

самоуправлениями, что было и в бывшем СССР). Общая граница, безвизовый проезд, общая 

армия – НАТО, общее правительство, в лице общеевропейской Комиссии, общеевропейский 

Парламент, общая валюта «Евро», Европейский Суд, и наконец общеевропейский президент и 

т.д. Что это? Кому это в первую очередь выгодно? Разумеется, не США и тем более не России. 

Логика проста, диктуют в Европе сильные, кто платит больше всех. А на сегодня, в центре 

Европы 80 миллионная процветающая Германия. У нее хорошо отлаженная экономика, 

новейшая технология, умная, патриотичная, дисциплинированная нация, солидный золотой и 

валютный запас – основа Евро и т.д. Кто может быть реальным соперником Германии в 

Объединенной Европе?  

На данном этапе ни у России, ни у ЕС не просматривается стратегического видения 

перспективы развития отношений. Место Российской Федерации в системе приоритетов 

Европейского Союза отражает тот факт, что экономическая помощь России со стороны ЕС край-

не невелика и значительно уступает той, что оказывается странам Центральной и Восточной 

Европы, Прибалтики и Ближнего Востока. Европейский Союз выгодно иметь в лице России 

энерго-сырьевой придаток, а не конкурента, по своей силе равного США или Японии и 

способного на какое-то время интегрировать вокруг себя постсоветские государства [15,10].  

Немаловажное место в геостратегии России в Европе занимают Италия и Греция. Между 

этими странами нет серьезных экономических, политических и территориальных проблем. 

Решающим моментом в отношениях Москвы, Рима и Афин, по нашему мнению, является 

важное в геополитическом плане местоположение Италии и Греции как крупного и сложного 

региона - Средиземноморья. Современные Италия и Греция выполняют здесь сейчас 

экономические и политические функции, являясь важным геополитическим полем, звеном 

современной Европы [16,60]. Италия и Греция выступают за повышение роли России не только 

в Средиземноморье, но и в Европе. Поддерживая расширение НАТО на Восток, они призывают 

к учету интересов России, так как расширение НАТО на Востоке «вызовет напряженность в 

России, мы (читай Европа – А.А.) получим результат, противоположный желаемому» [17]. 

Одним из важнейших геополитических приоритетов России остаются Балканы, которые 

занимают ключевое положение в российской политике еще с XIX в. Наиболее важными в 

геополитическом плане целями России в этом регионе длительное время было не допустить 

политической изоляции Москвы от Белграда, Софии; обеспечить ведущую роль России в 

балканской игре в свете геостратегического выдавливания России из этого региона, 

предотвращения попыток Запада сделать НАТО, а не ООН стержнем системы европейской 

безопасности. 



15 
 

 В сложившихся условиях, геостратегической инициативой на Балканах владеют США и 

Германия. Россия вынуждена ограничиться незначительной ролью в международных силах под 

командованием НАТО. Единственный и традиционный геополитический союзник России на 

Балканах - Сербия постепенно переходит в стан атлантизма, теряя пророссийские, религиозные 

симпатии. Причиной этому стал приход к власти в Сербии демократических сил. Учитывая, кем 

был его предшественник В.Милошевич для России, можно прийти к выводу о сущности 

геостратегии России, о ее нравственных и политических ориентирах в этом направлении. 

Россия потеряла в лице Объединенной Социалистической Югославии своего давнего 

союзника не только на Балканах но, в целом, вообще в Европе – Сербию. Ныне, вообще нет 

понятия «Югославия», существовавшая до конца 2002 года. Ныне это название упразднено. 

Вслед за утерей православной Болгарии, уход на Запад Сербии, окончательно вытеснил 

Россию из этого региона. 

Думается, что цели тех народов и стран, которые после краха восточного блока и 

тоталитаризма устремились в Европу, диктовались не только их географической безопасностью, 

- но и в не меньшей степени и тем, что для многих из них она становится «градом на холме», на 

роль которого в течение многих поколений единолично претендовали США.  
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Dünya inkiĢafının müasir mərhələsi ictimai həyatın qloballaĢması, dövlətlər və xalqlar arasında 

əlaqələrin möhkəmlənməsi, onların qarĢılıqlı asılılığının durmadan artması ilə səciyyələnir. Keçən əsrin 

sonlarında SSRĠ-nin dağılması nəticəsində müstəqil dövlətlərin yaranması, onlarn öz milli maraqları 

mövqeyindən beynəlxalq münasibətlərə qatılması, dövlətlərarası münasibətlərdə əsaslı dəyiĢikliklərə, 

dünyada faktiki olaraq yeni geosiyasi durumun formalaĢmasma gətirib çıxartdı. Postsovet məkanında 

əmələ gəlmiĢ digər dövlətlər kimi, Azərbaycanın da qarĢısında müstəqillik əldə etdikdən sonra, milli 

dövlətçilik prinsiplərini və maraqlarını təmsil edən xarici siyasət xətti yeritmək strateji vəzifəsi yarandı. 

Müstəqil Azərbaycanın memarı Heydər Əliyev ölkəmizin xarici siyasətinin əsaslarını belə ifadə 

etmiĢdir. 

«Vəzifəmiz dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarĢılıqlı faydalı əlaqələr yaratmaq və 

inkiĢaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq mövqelərini 

möhkəmlətmək üçün, həm də respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkiĢaf etdirmək üçün 

səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir» (1, s.205). 

Əsası xalqımızın Ümummilli lideri tərəfindən qoyulmuĢ bu strateji xətti Prezident Ġlham Əliyevin 

uğurla davam etdirdiyini, onun andiçmə mərasimində söylədiyi aĢağıdakı sözlər bir daha sübut edir: ― 

Heydər Əliyevin əsəri olan müasir Azərbaycan bundan sonra daha da güclənəcək, zənginləĢəcək və 

hərtərəfli inkiĢaf edəcəkdir‖ 

Milli müstəqillik yolına qədəm qoyan Azərbaycan dünya birliyi ölkələri sırasında öz yerini və 

rolunu düzgün müəyyən etməyə, milli təhlükəsizliyini qoruyub saxlamağa, beynəlxalq aləmdə etibarlı 

tərəfdaĢlar və strateji müttəfiqlər arayıb tapmağa yönələn xarici siyasət xətti yeridir. Müasir dövrdə 

ölkəmizin xarici siyasətinin böyük uğurları danılmazdır və onlar xalqımızın tarixi, milli və ictimai 

özünəməxsusluqlarının əlveriĢli geopolitik məkanda yerləĢməsi və zəngin təbii ehtiyatlara malik 

olmasının, indi dünya miqyasında qərarlaĢmıĢ olan beynəlxalq münasibətlər durumu ilə düzgün 

əlaqələndirilməsi nəticəsində qazanılmıĢdır. 1993-cü ildə Heydər Əliyevin ölkəmizin siyasi rəhbərliyinə 

yenidən qayıtmasından Ģonra dövlətimizin xarici siyasəti keyfıyyətcə yeni mərhələyə yüksəldi, 

düĢünülmüĢ, elmi əsaslandırılmıĢ, çevik və uzunmüddətli xarakter daĢımağa baĢladı. 

Gələcəyə inamla addımlayan müasir Azərbaycanın Prezidenti Ġlham Əliyev özünün siyasi 

rəhbərliyi dövründə ölkəmizin daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz vəhdət təĢkil etdiyi və bir-birini 

tamamladığına dair Heydər Əliyevin böyük ənənəsini sədaqətlə və dönmədən yerinə yetirir. Onun 

baĢçılığı ilə ölkə daxilində aparılmıĢ çoxtərəfli islahatlar Azərbaycanın iqtisadi potensialını sürətlə 

artırmaqla yanaĢı, onun dünya ölkələri sırasında layiqli yer tutmasını və beynəlxalq nüfuzunun 

möhkəmlənməsini təmin etmiĢdir. 

Müstəqil Azərləaycan dövlətinin dünya birliyi ölkələri ilə hərtərəfli beynəlxalq əlaqələr yaratmaq 

tarixi zərurətini həyata keçirməsinin çox mühüm bir istiqamətini inkiĢaf etmiĢ Avropa ölkələri sırasında 

özünə layiqli yer tutan Skandinaviya dövlətləri ilə çoxtərəfli əlaqələrin yaradılması və 

möhkəmləndirilməsi təĢkil edir. 

XX əsrin sonlarında qərarlaĢmıĢ olan beynəlxalq münasibətlər sistemində Avropa ölkələrinin rolu 

və təsir dairəsi önəmli yer tutduğundan Azərbaycan da öz xarici siyasətində həmin qitənin dövlətləri ilə, 

o cümlədən də Skandinaviya yarımadasındakı dövlətlərlə çoxtərəfli əlaqələrin yaradılması və inkiĢaf 

etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirir. Bununla əlaqədar olaraq, ölkəmizin həmin istiqamətdə atdığı 

addımların elmi araĢdırılması, əldə olunmuĢ nəticələrin obyektiv təhlil edilməsi və gələcək 

perspektivlərin düzgün qurulmasına köməklik göstərə biləcək praktiki tövsiyələrin iĢlənib hazırlanması 

yüksək aktuallıq kəsb edir. 

Bu ölkələr ilə əməkdaĢlıq tarixi müddət etibarilə nisbətən qısa dövrü əhatə etməsinə baxmayaraq, 
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həmin sahədə çox mühüm uğurlar qazanılmıĢdır, onların öyrənilməsi və təhlil edilməsi müasir tarix və 

siyasi elmlərin mühüm vəzifələrindən biridir 

Avropa ilə Asiyanın qovuĢuğunda çox əlveriĢli geosiyasi və geostrateji mövqedə yerləĢən müstəqil 

Azərbaycan özünün tarixi və milli özünəməxsusluqlarını qoruyub saxlamaqla yanaĢı, təkcə ġərqin deyil, 

həm də Qərbin mütərəqqi dövlətçilik ənənələrindən və dəyərlərindən yaradıcılıqla bəhrələnməklə, 

dünya birliyinə qovuĢmaq məqsədilə fəal surətdə dövlətlərarası əlaqələrə daxil olmaqdadır. Bu qəbildən 

olan strateji vəzifələri reallaĢdırarkən, ölkəmiz öz xarici siyasətində hər hansı bir qütbə aludə olmaqdan 

çəkinir, balanslı və tarazlaĢdırıcı istiqamətlərə üstünlük verir. 

Azərbaycanın öz xarici siyasətində Qərbi Avropa dövlətləri ilə əlaqələrin yaradılması və inkiĢaf 

etdirilməsinə önəm verməsi sözügedən istiqamətin elmi-nəzəri təhlili, həyata keçirilən çoxsaylı 

tədbirlərin və onların nəticələrinin ümumiləĢdirilməsi və obyektiv qiymətləndirilməsi yüksək aktuallıq 

kəsb edir. Bu, hər Ģeydən əvvəl, müstəqil dövlətimizin xarici siyasət konsepsiyasının yeni nəzəri 

prinsiplərlə zənginləĢdirilməsini və təkmilləĢməsini stimullaĢdıra bilər. Digər tərəfdən, Azərbaycanın 

xarici siyasət fəaliyyətinin çox mühüm istiqamətlərindən biri olan Skandinaviya ölkələri ilə çoxtərəfli 

əlaqələrin yaranması və inkiĢafı prosesini izləmək, onu Ģərtləndirən əsas mərhələləri ayırd etmək ilə 

müasir vəziyyətini qiymətləndirmək əsasında müvafiq nəticələr çıxartmaq, bu sahədəki fəaliyyəti 

səmərəli edə biləcək müəyyən düzəliĢlər etməyə imkan verir. 

Hər bir müstəqil dövlət kimi Azərbaycan da özünün xarici siyasətinin strateji və taktiki vəzifələrini 

müəyyənləĢdirərkən müasir dünyada qərarlaĢmıĢ olan reallıqları nəzərə alır, milli maraqları və 

beynəlxalq siyasi prosesləri dərindən təhlil etməklə, dünya birliyi ölkələrinə artmaqda olan inteqrasiya 

xəttini həyata keçirir. Bu xətt son dərəcə mürəkkəb və çoxistiqamətli olub, Amerika, ġərq ölkələri və 

Avropa ölkələri ilə yanaĢı, Skandinaviya ölkələri ilə çoxtərəfli əlaqələri və əməkdaĢlığı da nəzərdə tutur. 

1993-cü ildə Prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəliĢi bütünlükdə xalqımızın müqəddəratında 

olduğu kimi, dövlətimizin xarici siyasətində də sözün əsl mənasında dönüĢ mərhələsi açdı. Bu vaxtdan 

etibarən xarici siyasət vahid, əsaslı, düĢünülmüĢ və reallıqları nəzərə almaqla həyata keçirilməyə 

baĢladı, onun istiqamətlərində əvvəlcə özünü göstərən məhdudluqlar aradan qalxdı. Azərbaycan onunla 

əlaqələr və əməkdaĢlıq yaratmaq arzusunda olan bütün ölkələr üçün açıq elan edildi, qonĢu dövlətlər, 

türk dünyası və MDB ölkələri ilə yanaĢı ABġ, Avropa və Skandinaviya ölkələri ilə beynəlxalq 

əlaqələrin yaradılmasına, dünya birliyi ölkələrinə inteqrasiya edilməsinə baĢlanıldı. Bununla yanaĢı, 

Azərbaycan diplomatiyası Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin respublikamızın 

ərazi bütövlüyünün qorunması mövqeyindən həllinə beynəlxalq dəstək almaq xəttini də dönmədən 

yeridirdi. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycanın ATƏT-in sammitlərində ilk iĢtirakı 1992-ci ildə məhz 

Skandinaviya ölkəsi olan Finlandiyadan baĢlandı. Həmin ildə Azərbaycan nümayəndə heyəti burada 

iĢtirak etdi və Avropada Sülh və ƏməkdaĢlığa dair 1975-ci il Helsinki Bəyannaməsinin Yekun Aktını 

imzaladı. Bununla da faktiki olaraq müstəqil Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə çoxtərəfli 

əlaqələrinin əsası qoyuldu. Azərbaycan, sözün əsl mənasında, Avropa ölkələri ailəsinə daxil olmağa 

baĢladı. 1992-ci ildə Helsinki sammitində iĢtirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti Finlandiya ilə 

möhkəm əlaqələr yaradılacağına böyük ümid bəslədiyini bildirmiĢdi. Nümayəndə heyətinin çıxıĢlarında 

qeyd olunurdu ki, Finlandiya sülhsevər dövlətdir və sülhsevər dövlətlərin görüĢməsi və ünsiyyətdə 

olması məkanıdır. Azərbaycan bu gün özünün çətin vəziyyətini yaĢasa da biz ümid edirik ki, Helsinki 

görüĢü, sabitliyin və sülhün inkiĢafına kömək edəcəkdir (2, s. 1). Qeyd edilməlidir ki, əgər Helsinki 

MüĢavirəsi Azərbaycan diplomatiyasının dünyaya Azərbaycan haqqında tanıtmaq yolunda atılan ilk 

kövrək addım idisə, sonrakı zirvə görüĢləri, xüsusilə də Lissabon sammiti Azərbaycanın maraqlarının, 
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Azərbaycan dövlətinin mövqeyinin ifadə olunmasında kulminasiya nöqtəsidir (3, s.56). 

1993-cü ilin ortalarından baĢlayaraq Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin aĢağıdakı əsas 

prinsipləri müəyyən edildi: bütün dünyada sülhü qorumaq, böyüklüyündən və ya kiçikliyindən asılı 

olmayaraq, bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu əməkdaĢlıq, hərbi bloklara qoĢulmamaq, baĢqa ölkələrin 

daxili iĢlərinə qarıĢmamaq və milli suverenliyin toxunulmazlığı (3, s.9). 

Hər bir müstəqil dövlətdə olduğu kimi, Azərbaycanın xarici siyasət xətti də məzmununa görə son 

dərəcə mürəkkəb və çoxistiqamətli xarakter daĢıyır. Burada Amerika, ġərq ölkələri və Avropa ilə 

əlaqələrin və əməkdaĢlığın möhkəmləndirilməsi baĢlıca yer tutur. Azərbaycanın Avropa ölkələri ilə 

inkiĢaf etməkdə olan münasibətlərinin ayrılmaz tərəfini Skandinaviya ölkələri təĢkil edir. 

Respublikamızın sivil qaydalar əsasında dünya birliyinə inteqrasiyasına yönələn xarici siyasəti 

müasir dövrün reallıqlarına tam uyğun gəlir. Bu reallığın əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, indi 

artmaqda olan qloballaĢma və qərarlaĢmaqda olan yeni dünya nizamı Ģəraitində Qərb dəyərlərinin geniĢ 

yayılması dövlətlər, millətlər və mədəniyyətlər arasında milli səddlərin silinməsi və inteqrasiyanın 

güclənməsi, geosiyasət məsələlərinin ön plana çıxması, dünyanın vahidləĢməsi çox ciddi meyllər kimi 

özünü göstərir (5, s.149). 

Azərbaycanın 1993-cü ilin ortalarından iĢlənilib hazırlanan yeni xarici siyasətinin əsasları aĢağıdakı 

məsələləri əhatə edir: bütün ölkələrlə bərabərhüquqlu əməkdaĢlıq etmək, hərbi bloklara qoĢulmamaq, 

baĢqa ölkələrin daxili iĢlərinə qarıĢmamaq və milli suverenliyin toxunulmazlığı. 

Azərbaycan baĢqa dövlətlər, o cümlədən, Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələrini BMT-nin 

Nizamnaməsində, Beynəlxalq Konvensiyalarda, ATƏT-in Helsinki Aktında (1975), Paris (1990) və 

Istanbul (1999) xartiyalarında, habelə digər sənədlərdə əks olunmuĢ beynəlxalq hüquq normaları 

əsasında qurur. Bu siyasət siyasi, iqtisadi və mədəni tərəfləri əhatə edir. Siyasi sahədə onun məğzini 

dövlətlərarası münasibətlərdə ümumi sivil qaydalara riayət etmək, burada özünü göstərən münaqiĢələri 

sülh və danıĢıqlar yolu ilə həll etmək, dövlətin suveren hüquqlarına hörmət təĢkil edir. Ġqtisadi sahədə 

respublikamızın xarici siyasəti qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq yaratmağa yönəlir. O, mədəniyyət sahəsində 

milli məhdudiyyətləri aradan qaldırmağı, mənəvi dəyərlərin azad surətdə mübadiləsini nəzərdə tutur. 

Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini tanıyan ilk 18 Avropa ölkəsi sırasında 

Böyük Britaniya, Fransa, Almaniya və Ġtaliya ilə yanaĢı, Skandinaviyanın bütün ölkələri Norveç, 

Finlandiya, Danimarka və Ġsveç də vardır (6, s.47). Bununla da Azərbaycan ilə azad Ģimal ölkələri 

arasında siyasi diplomatik münasibətlərin təməli qoyuldu. Bu münasibətlər indiyə qədər davam və 

inkiĢaf etməkdədir. Onun əsasını ölkələrimiz arasında qarĢılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaĢlıq təĢkil edir. 

Norveçin bütün dünyada tanınmıĢ «Statoyl» Ģirkəti 1994-cü ildə bağlanılmıĢ «Əsrin müqaviləsi»nin 

imzalanmasından bu günə qədər Xəzərin Azərbaycan bölməsində neft istehsalı sahəsində uğurla 

fəaliyyət göstərir. 

Yeri gəlmiĢkən, Azərbaycanın xarici siyasətində Skandinaviya ölkələrinə meyl onun müstəqilliyi 

dövründə uzunmüddətli və sistemli Ģəkil alsa da, bu əlaqələr qədim və zəngin ənənələrə malikdir. Tarixi 

tədqiqatlar sübut edir ki, hələ səfəvilər dövründə Ģimal ölkələri ilə əlaqələr yaratmaq yolunda bir sıra 

cəhdlər edilmiĢdir. Respublikamızın görkəmli tarixçi alimi, Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü 

Y.Mahmudovun araĢdırmaları sübut edir ki, Skandinaviya ölkələri hələ orta əsrlərdə həmyerlilərimizin 

diqqətini çəkmiĢdir. O qeyd edir ki, Səfəvi dövlətinin diplomatı Hüseynli bəy Bayatın rəhbərlik etdiyi 

nümayəndə heyəti 1599-1602-ci illərdə uzun bir yolu keçərək Arxangelsk Ģəhərinə gəlmiĢ, oradan da 

Skandinaviyaya və digər Avropa ölkələrinə səyahət etmiĢdir. Bir qədər sonra I ġah Abbasın 

hökmranlığı dövründə (1587-1629) Ağqoyunlu və Səfəvi dövlətlərinin Qərbi Avropa ölkələri ilə 

əlaqələri daha da geniĢlənmiĢdi. Bu dövlətləri təmsil edən diplomatik nümayəndə heyətləri Almaniya, 
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Ġspaniya, Ġngiltərə və Hollandiya ilə yanaĢı, həm də Skandinaviya ölkələri olan Ġsveç və Norveçdə də 

danıĢıqlar aparmıĢdı (7, s.189). 

Sonralar 1918-ci ildə yaradılmıĢ ġərqin ilk müstəqil müsəlman dövləti olan Azərbaycan 

Demokratik Respublikası öz xarici siyasətində Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələr yaradılmasına xüsusi 

diqqət yetirmiĢdir. Müstəqil hökumət yaradılan kimi 1918-ci il mayın 30-da dünya ölkələrinin 

paytaxtlarına bu barədə radio ilə məlumat verilmiĢdir. Həmin paytaxt Ģəhərlər sırasında Berlin, London, 

Paris, Roma, VaĢinqton, Tehran və s. ilə yanaĢı, Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen, Ġsveçin paytaxtı 

Stokholm və Norveçin paytaxtı Oslo Ģəhəri də var idi (7, s.88). 

1918-ci ilin dekabr ayının 30-da Ə.M.TopçubaĢov Azərbaycanın o zamankı vəziyyəti haqqında 

hazırladığı memorandumu Ġstanbulda Ġsveç səfiri S.Ansarsveldə təqdim etmiĢdir. Səfir Stokholmda olan 

böyük dövlətlərin diplomatik nümayəndələrini bu memorandumla tanıĢ etməyə razılıq vermiĢdi. 1919-

cu il yanvar ayının 12-də S.Ansarsveld öz vədini yerinə yetirdiyi barədə Ə.M.TopçubaĢova məlumat 

verərək yazmıĢdı: «Sizin dekabrın 30-da göndərdiyiniz Azərbaycanın indiki vəziyyəti haqqında 

memorandumu Stokholma Ġsveç hökumətinin Xarici ĠĢlər Nazirliyinə göndərdim» (7, s.19). 

1920-ci ilin aprelin 1-də ADR Avropanın inkiĢaf etmiĢ Avropa ölkələri və ABġ-la yanaĢı, PolĢaya 

da diplomatik nümayəndə göndərməyi qərara aldı. Altı nəfərdən ibarət olan bu diplomatik missiya 

Ukrayna və Baltikyanı ölkələri ilə yanaĢı, Finlandiya dövlətində də siyasi və iqtisadi münasibətlərdə 

Azərbaycanı təmsil etməsi nəzərdə tutulurdu. Dünyanın 6 ölkəsinə müstəqil Azərbaycanın diplomatik 

nümayəndələrinin göndərilməsi haqqında parlamentin iclasında Xarici ĠĢlər Naziri F.X.Xoyski qeyd 

etmiĢdi ki, digər ölkələr ilə yanaĢı, Finlandiya ilə sıx əlaqələr yaratmaq PolĢaya göndərilən missiyanın 

mühüm vəzifəsidir. Bu missiyanın iĢi digərlərindən çox olduğu üçün onun sayı iki nəfər də artırılmıĢdı 

(7, s.345). 

ADR-in fəaliyyəti dövründə Skandinaviya ölkələri ilə diplomatik əlaqələr yarandığını həm də 

bundan görmək olar ki, təkcə Azərbaycanın həmin ölkələrdə deyil, həm də onların Azərbaycanda 

diplomatik nümayəndəlikləri var idi. Belə ki, burada Z.F.Bmerinqın baĢçılıq etdiyi Danimarka 

nümayəndə heyəti, Beçelitsmın baĢçılığı ilə Finlandiyanın, Vander Plugun baĢçılıq etdiyi Ġsveç 

diplomatik nümayəndə heyətləri tam səlahiyyətlə fəaliyyətə baĢlamıĢdı (7, s.348). 

ADR-in fəaliyyəti dövründə Azərbaycan ilə Norveç arasında etibarlı əlaqələrin olduğunu belə bir 

fakt da sübut edir ki, XX əsrin 20-ci illərində ermənilərin «Böyük Ermənistan» yaratmaq, Ermənistanı 

öz protektoratlığına qəbul etmək məsələsinə Ġngiltərə, Fransa və Ġtaliya dövlətləri ilə yanaĢı, hörmətli 

bitərəf dövlət olan Norveç də etiraz etmiĢdi (8, s.107). 

Gənc Azərbaycan Respublikasının demokratik cəmiyyət və hüquqi dövlət qurmaq yolunda yaranan 

sosial-iqtisadi və siyasi vəzifələrin uğurlu həlli, qarĢıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması onun 

düzgün və düĢünülmüĢ xarici siyasət yeritməsindən, müasir dünya siyasətinin formalaĢmasında aparıcı 

rol oynayan dövlətlər ilə hərtərəfli əməkdaĢlıq yaratması və inkiĢaf etdirilməsindən çox asılıdır. Özünün 

iqtisadi potensialı, siyasi çəkisi və beynəlxalq nüfuzuna görə seçilən Skandinaviya dövlətləri də həmin 

ölkələr sırasına aid edilməlidir. Qərbi Avropanın digər qabaqcıl dövlətləri ilə yanaĢı, Skandinaviya 

yarımadasında yerləĢən dövlətlər ilə qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq və dostluq əlaqələri qurmaq çox 

böyük siyasi və beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edir. Bu əlaqələrin siyasi əhəmiyyəti onunla Ģərtlənir ki, 

həmin dövlətlər Azərbaycanın üzv olduğu bütün beynəlxalq təĢkilatlarda ləyaqətlə təmsil olunmasına, 

onun beynəlxalq təhlükəsizlik və iqtisadi əməkdaĢlıq sisteminə, Avropanın müxtəlif struktur və 

institutlarına inteqrasiyasına hərtərəfli əməli yardım göstərmək imkanına malikdirlər (9, s.335). 

Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələr yaratmağa yönələn ilk addımları 90-cı illərin 

əvvəllərinə təsadüf etsə də, bu proses «Əsrin müqaviləsi»nin hazırlanması gediĢində və 1994-cü ilin 
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sentyabrın 20-də bu müqavilə bağlandıqdan sonra daha geniĢ vüsət almıĢdır. Təsadüfi deyildir ki, 

sözügedən müqavilədə iĢtirak edən xarici neft Ģirkətləri arasında Skandinaviyanın qabaqcıl neft ölkəsi 

olan Norveçin «Statoyl» Ģirkəti fəal yer tutur. Onun bu müqavilədə payı 8,6% idi. Müqayisə üçün deyək 

ki, bu göstərici 11 böyük neft Ģirkəti arasında 6-cı yer tutmaqla, ABġ-ın «Ekson» kimi məĢhur Ģirkətinin 

müqavilədəki xüsusi çəkisindən 0,6% çoxdur (10, s.176). 

Azərbaycanın xarici siyasəti Skandinaviyanın digər nüfuzlu ölkəsi olan Finlandiya ilə əlaqələrin 

inkiĢafına böyük əhəmiyyət verir. Bu baxımdan Finlandiyanın ATƏT-in Minsk Qrupunun sədri kimi 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllində ölkəmizə dəstək verməsi xüsusi qeyd 

olunmalıdır. Bununla əlaqədar, Finlandiyanın Xarici ĠĢlər Nazirinin 1996-cı ildə Azərbaycana səfəri 

əhəmiyyətli rol oynadı. Sonralar Finlandiya ilə əlaqələr daha da möhkəmlənməkdə davam etmiĢdir. 

2005-ci il sentyabrın 29-30-da Finlandiya Respublikasının Prezidenti T.Halonenin Azərbaycana rəsmi 

səfəri ölkələrimiz arasında münasibətləri yeni mərhələyə yüksəltdi. Prezident Ġlham Əliyev bu səfərin 

Finlandiya ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrinin gələcək inkiĢafına mühüm təsir göstərəcəyini 

vurğulamıĢdı. Öz növbəsində, Finlandiyanın dövlət baĢçısı T.Halonen Azərbaycanın siyasi və iqtisadi 

uğurlarını qeyd etmiĢ, onun Avropaya inteqrasiya istiqamətində apardığı ardıcıl xarici siyasət xəttini 

yüksək qiymətləndirmiĢdir. Bu səfər çərçivəsində keçirilmiĢ Azərbaycan-Finlandiya biznes-forumu 

ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsində yeni perspektivlər açdı. Forumda qeyd 

olundu ki, Azərbaycanda yaradılmıĢ əlveriĢli biznes mühiti ölkələr arasında ticarət dövriyyəsinin 

artmasına və Finlandiyanın iĢ adamlarının investisiya qoyuluĢunu geniĢləndirməyə yeni imkanlar açır 

(11, s.5). 

Skandinaviya ölkələri ilə əlaqələrin möhkəmlənməsində Qədim Ġpək Yolunun bərpası (TRACECA 

proqramı) mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan bu nəhəng nəqliyyat dəhlizinin mərkəzində 

yerləĢən ölkə olmaqla, ġərq və Qərbin kommunikasiya əlaqələrinin yaradılmasında misilsiz rol oynayır. 

Bununla əlaqədar, 1998-ci ilin 8-9 sentyabrında Bakıda 32 ölkənin və 13 beynəlxalq təĢkilatın iĢtirakı 

ilə keçirilmiĢ Beynəlxalq konfrans Azərbaycan ilə Skandinaviya ölkələri arasında hərtərəfli əməkdaĢlığı 

inkiĢaf etdirmək əzmini bir daha sübut etdi. Konfransda iĢtirak edən Norveç, Ġsveç və Finlandiyanın 

geniĢ tərkibli nümayəndə heyətləri öz çıxıĢlarında dönə-dönə qeyd etdilər ki, Avropa -Qafqaz - Asiya 

nəqliyyat dəhlizi proqramının reallaĢdırılması beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın möhkəmlənməsində, 

Avrasiya məkanında sülhün və tərəqqinin təmin olunmasında müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. 

«TRACECA» müasir dünyada gedən inteqrasiya proseslərinin sürətlənməsinə təkan verəcək, burada 

iĢtirak edən hər bir ölkənin iqtisadi və kommunikasiya potensialından hərtərəfli istifadə olunması üçün 

real imkanlar açacaqdır (12, s.5). 

Azərbaycan ilə Skandinaviya ölkələri arasında əməkdaĢlığın geniĢlənməsi həm də bunda ifadə 

olunur ki, həmin yarımadanın digər dövlətləri də bu sistemə qatılır. Bu münasibətdə Ġsveç ilə əlaqələrin 

yaranması və inkiĢafı xüsusi qeyd olunmalıdır. Ġsveç ilə Azərbaycanın iqtisadi münasibətləri xeyli 

keçmiĢdən mövcud olmasına baxmayaraq, SSRĠ dövründə bunlar yox dərəcəsinə enmiĢdir. Yalnız XX 

əsrin sonlarına doğru bu münasibətdə müəyyən canlanma özünü göstərməyə baĢlamıĢdır. 

2005-ci ilin mayın 25-də Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin istifadəyə verilməsi 

Azərbaycanın digər Qərbi Avropa ölkələri ilə yanaĢı, Skandinaviya dövlətləri ilə əməkdaĢlığının yeni 

səviyyəyə yüksəlməsinin təməlini qoydu. Kəmərin açılıĢına həsr olunmuĢ mərasimdə Norveçin Sənaye 

və Energetika Nazirinin birinci müavini Q.Murvanqın baĢçılığı ilə geniĢ tərkibli nümayəndə heyəti 

iĢtirak etmiĢdi. Bu ölkənin hökumət baĢçıları isə Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu göndərmiĢdi. 

Norveç nümayəndə heyətinin baĢçısı respublikamızın rəhbərliyi ilə keçirdiyi görüĢlərdə ölkələrimiz 

arasında iqtisadi əlaqələrin perspektivləri haqqında hərtərəfli fikir mübadiləsi etdi. O dəfələrlə 
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vurğulamıĢdır ki, «Statoyl» Ģirkəti ilə yaradılmıĢ əlaqələr iki dövlət arasında münasibətlərin 

geniĢlənməsinə və keyfiyyətcə yeni səviyyəyə qalxmasına kömək edəcəkdir (13, s.29). 

1991-ci ildə Azərbaycan hökumətinin xarici neft Ģirkəti ilə əməkdaĢlığının ən əlveriĢli variantlarını 

tapmaq məqsədilə elan etdiyi tenderdə dünyada tanınmıĢ olan «AMOKO» və «YUNOKAL» Ģirkətləri 

ilə birlikdə «BritiĢ Petrolium» Ġngiltərə Ģirkəti ilə alyansda Norveçin «Statoyl» Ģirkəti də iĢtirak etmiĢdir. 

Həmin ilin yayında tenderin qalibləri çıxan «AMOKO»nun rəhbərliyi ilə yaradılmıĢ konsorsium neft 

müqaviləsinin texniki-iqtisadi əsaslarının iĢlənib hazırlanması mərhələsinə baĢladı ki, bu mərhələdə 

«Statoyl» fəal iĢtirak edirdi. Bu dövrdə Azərbaycanda çox ciddi dəyiĢikliklər baĢ verdi. Əvvəla, 1991-ci 

ilin sonuna doğru ölkəmiz müstəqil dövlət oldu, 1992-ci ilin yayında burada prezident seçkiləri keçirildi, 

hakimiyyət dəyiĢildi. Respublikanın rəhbərliyinə gəlmiĢ qüvvələr Azərbaycanın neft-qaz ehtiyatlarının 

iĢlənilməsinə xarici Ģirkətlərin cəlb olunması xəttini davam etdirirdi. Bu məqsədlə 1992-ci ilin oktyabrın 

7-də «Çıraq» və «ġahdəniz» yataqlarının iĢlənilməsi barədə «BritiĢ-Petrolium-Statoyl» alyansı ilə 

razılıq əldə edilmiĢdi. Bu razılığa görə sözügedən alyans Azərbaycan hökumətinə 30 milyon dollar 

bonus verməyi öhdəsinə götürürdü. Bundan əlavə, «BP-Statoyl» alyansı 6 ay müddətində «Çıraq» 

yatağına və perspektiv «ġahdəniz» ərazisinə dair öz təkliflərini verməli idi (112, s.58). 

1994-cü ilin sentyabrında üç il davam edən mübahisəli danıĢıqlar sona yetdi və Azərbaycan Qərb 

Ģirkətləri ilə 8 milyard dollarlıq «Əsrin müqaviləsi» adlanan müqaviləni imzaladı. Burada iĢtirak edən 8 

böyük Ģirkət arasında Norveçin «Statoyl» Ģirkəti də var idi. Azərbaycanın dünya ölkələri ilə qarĢılıqlı 

faydalı əməkdaĢlığı, onlar ilə siyasi əlaqələrin dərinləĢməsi və qarĢılıqlı etimadın möhkəmlənməsində, 

Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft və qaz yataqlarının iĢlənilməsi və istismarına dair imzalanmıĢ bu 

müqavilə prinsipcə yeni mərhələ oldu və çox böyük perspektivlər açdı. 

Hazırda Azərbaycan hökuməti Xəzər dənizinin neft və qaz ehtiyatlarını dünya bazarına çıxarmaq 

məqsədilə 15 dövləti təmsil edən 33 neft Ģirkəti ilə 22 beynəlxalq neft müqaviləsi imzalamıĢdır (12, 

s.443). 

Müstəqil Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri sırasında Skandinaviya ölkələri ilə 

çoxtərəfli əlaqələrin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsinin önəmli yer tutması aĢağıdakı səbəblər ilə izah 

olunmalıdır. Əvvəla, həmin ölkələr yüksək inkiĢaf səviyyəsinə malik olduğu üçün onların bazar 

iqtisadiyyatı, mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi, demokratik cəmiyyət quruculuğu və mədəniyyət 

sahələrində əldə etmiĢ olduğu zəngin təcrübə Azərbaycanın bu istiqamətlərdə irəliləməsi üçün müsbət 

nümunədir. Digər tərəfdən, Skandinaviya ölkələri Avropa dövlətləri birliyi tərkibində müasir dünya 

nizamının və ictimai rəyin formalaĢmasına əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmək imkanlarına malik 

olduğundan bu gün Azərbaycanın qarĢısında duran baĢlıca problemin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq 

Qarabağ probleminin ölkəmizin ərazi bütövlüyü və milli maraqları baxımından həllinə köməklik göstərə 

bilər. Skandinaviya ölkələri bir çox beynəlxalq təĢkilatların fəal üzvləridir. Buna görə də onlarla 

hərtərəfli və səmərəli əməkdaĢlıq yaradılması ölkəmizin beynəlxalq aləmdə müsbət imicinin 

formalaĢmasında və nüfuzunun artmasında, dünyada daha çox tanınmasında əhəmiyyətli rol oynayır. 

Beləliklə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin müasir dövrün reallığını düzgün qiymətləndirən və əks 

etdirən, düĢünülmüĢ və məqsədyönlü xarici siyasəti ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində 

layiqincə təmsil olunmasını təmin edir. Bu siyasət böyük təsir gücünə malik olan super dövlətlər ilə 

yanaĢı, ənənəvi olaraq öz bitərəfliyi, əmin-amanlığı, sülhsevərliyi və yüksək rifah səviyyəsi ilə seçilən 

Skandinaviya ölkələri ilə çoxtərəfli əlaqələrin və əməkdaĢlığın yaradılması və inkiĢafı ilə 

nəticələnmiĢdir. Bu siyasətin dönmədən həyata keçirilməsi yuxarıda qeyd olunan bütün istiqamətlərdə 

gələcəkdə daha böyük uğurlar əldə ediləcəyinə etibarlı təminat yaradır. 

Azərbaycanın xarici siyasət xəttini həyata keçirən idarə və təĢkilatların, bütünlükdə diplomatik 
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fəaliyyətin səylərini beynəlxalq və regional məsələlərin həllində müxtəlif formalardan daha səmərəli 

istifadə etməklə, ehtiyatlı və çevik olmaqla Skandinaviya ölkələri ilə fikir və mövqe ümumiliyinə nail 

olmaq istiqamətində daha da gücləndirilməlidir. Ölkəmizin fəaliyyəti dünya ölkələri birliyinə daha sıx 

inteqrasiya olunması üçün əlveriĢli siyasi Ģərait yaradılmasını təmin etməyə yönəldilməli, ölkəmizə 

meyl edən dövlətlərlə əlaqələri daha da möhkəmləndirmək, düĢmən qüvvələri isə zəiflətmək və heç 

olmazsa, bitərəfləĢdirmək üçün səfirlik və konsulluq fəaliyyətindən, diaspora və lobbiçilikdən, xalq 

diplomatiyasından bacarıqla istifadə edilməlidir.  

Avropa ölkələrinin, o cümlədən də Skandinaviyanın malik olduğu yüksək elmi-texniki potensialı, 

qabaqcıl texnologiyası, təhsil sisteminin üstünlükləri respublikamızda daha geniĢ miqyasda tətbiq 

edilməlidir. 

Bütünlükdə götürdükdə, müstəqil Azərbaycanın dünyanın və Avropanın digər dövlətləri ilə olduğu 

kimi, Skandinaviya ölkələri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar əməkdaĢlığı durmadan 

möhkəmlənir. Zaman keçdikcə, bu prosesin intensivlik səviyyəsi artır, əvvəldə mövcud olmayan yeni 

çalarlar özünü göstərir, o yeni-yeni faktlarla zənginləĢir ki, onların hərtərəfli araĢdırılması gələcək siyasi 

tədqiqatçılar qarĢısında duran mühüm vəzifələrdəndir. 
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Новый период развития системы международных отношений на рубеже ХХ и ХХI 

столетий вошел в историю коренными изменениями, которые повлияли на взаимоотношения 

участников системы. Политические события на международной арене, интеграционные 

глобальные процессы стали причиной распада старых устоев и зарождения новых принципов 

в системе международных отношений.  

В связи со сложившейся ситуацией предметом политологической науки на современном 

этапе стали факторы мирового развития, которые влияют и одновременно являются 

проблемой для составления прогнозов дальнейшего развития международных отношений.  

Исследование факторов мирового развития на данном этапе актуально с точки зрения 
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выявления и определения категории проблем, которые препятствуют прогнозированию 

международных отношений. 

К одним из наиболее важных факторов мирового развития следует отнести 

экономические процессы, охватившие всех участников системы международных отношений. 

И в первую очередь это относится к экономической интеграции. 

Международная экономическая интеграция - процесс объединения экономики стран, при 

котором постепенная отмена тарифных и нетарифных ограничений приводит к унификации 

экономической политики в отраслях экономики и имеет ряд выраженных последствий. К 

ним относятся закон одной цены (выравнивание цен), резкое увеличение объема торговли, 

увеличение производительности труда, миграции трудовых потоков, выравнивание 

величины внутренних сбережений, появление единой сетки тарифов на границах 

экономического объединения. Считается, что экономическая интеграция есть второй лучший 

вариант после режима свободной торговли по степени благоприятствования (ее 

стимулирования). [1] 

Другим определением экономической интеграции является процесс сближения, 

взаимоприспособления и сращивания национальных хозяйственных систем, обладающих 

способностью саморегулирования и саморазвития на основе согласованной 

межгосударственной экономики и политики. 

Выделяют следующие формы экономической интеграции: [1] 

 Преференциальная зона, 

 Зона свободной торговли, 

 Таможенный союз, 

 Общий рынок, 

 Экономический союз, 

 Экономический и валютный союз. 

С изменением политической карты мира и появлением новых субъектов системы 

международных отношений изменились и подходы к решению мировых проблем. Разный 

экономический уровень и потенциал новых субъектов мировой системы, ограниченное и 

неравномерное количество природных ресурсов влияет на взаимоотношения государств. И, в 

первую очередь, следует отметить увеличение претензий государств друг другу, негативным 

последствием которых являются непрекращающиеся конфликты. В современной 

политологической науке конфликты, на наш взгляд, требуют особого внимания и поиска и 

применения серьезных мер, способных остановить военную вражду между странами в целях 

достижения политической стабильности на международном уровне. Политические игры, 

преследующие политические интересы ведущих держав, применение политики двойных 

стандартов обостряют и без того напряженную ситуацию в системе международных 

отношений. 

Следует отметить, что наличие конфликтов, являющихся главной повесткой дня на 

международной арене, препятствует интеграционным процессам, в частности, 

экономической интеграции. Говоря о конфликтах, необходимо говорить, в первую очередь, о 

причинах и факторах, способствующих их возникновению. Распад социалистической 

системы привел к тому, что бывшие социалистические государства, интегрируя в мировую 

экономику, столкнулись с проблемами, решение которых требует длительного времени. 

Изменение законодательной базы, вхождение и сотрудничество в экономические и 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
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финансовые международные структуры, получение кредитов отнюдь не решает вопрос 

интеграции в мировую систему новых субъектов наравне со странами, обладающими 

большим практическим опытом интеграции. Европейский Союз, являющийся на 

сегодняшний день единственным примером интеграции во всех ее проявлениях, также 

сталкивается с непосильными ей проблемами. Глобальные проблемы затрагивают 

государства, независимо от их величия и выгодного географического и политического 

положения в системе международных отношений. 

Сегодня такие страны, как США и Россия, которые претендуют на мировое господство, 

не в состоянии справиться и преодолеть глобальные проблемы. США и Россия, конкурируя 

по вопросу всемирной гегемонии, создают очаги проблем, которые способствуют 

разжиганию конфликтов, препятствующих установлению политической стабильности в 

системе международных отношений. Борьба за мировое господство негативно отражается на 

странах, которые стоят на пути укрепления и становления самостоятельного политического и 

экономического развития.  

Изменение геополитики на рубеже веков и тенденция к регионализации мирового 

развития способствует возвышению региональных государств в рамках соответствующих 

регионов. В этой ситуации некоторые региональные страны смогли поднять экономическое 

развитие на уровень, который дал им возможность стать реальным конкурентом для США. К 

примеру, Азиатско-Тихоокеанский регион в лице Японии, Китая. Эти страны не претендуют 

на мировое господство, но они, несомненно, пытаются сохранить ведущие позиции в 

регионах. 

Но, несомненно, наиболее важным препятствием для мирового развития являются 

межнациональные конфликты. Следует отметить, что конфликты, являясь уязвимой 

проблемой стран, направляют внешнюю политику государства: ограничивают, а порой и 

лишают участие государства в выгодных проектах международного характера. Однако, 

также следует отметить и тот факт, что конфликты также не ограничивают участие 

государства в интеграционных процессах.  

На примере независимого Азербайджанского государства можно отметить, что 

республика за сравнительно короткое время самостоятельного развития сумела занять 

прочные позиции в регионе и одновременно стать инициатором и участником важных 

нефтеэнергетических проектов. Активно сотрудничая с международными организациями, 

Азербайджан активно участвует в международных проектах в решении глобальных проблем: 

борьбе с международным терроризмом, экологической проблемой и др. 

Не менее важным фактором мирового развития следует отметить и проблемы бывших 

стран постсоветского пространства, которые также как и другие мировые страны 

задействованы в интеграционных процессах. Но имеющиеся проблемы, порожденные 

ошибочной политикой советского правительства во многих вопросах, и сейчас отражаются в 

развитии этих республик. К наиболее важным ошибкам следует отнести национальную 

политику советского правительства. Политика насильственного переселения народов, 

национальные дискриминации, проявляющиеся во многих отраслях и копившиеся годами 

недовольства, в конечном счете, привели к тому, что и сейчас, эти ошибки влияют на 

взаимоотношения этих государств. 

Отношения с Российской Федерацией, являющейся правопреемником СССР, сложились 

весьма сложно практически у всех бывших советских республик и стран социалистического 
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мира. Эта ситуация коренным образом способствовала наличию конфликтов и осложнила 

построение взаимоотношений на новом этапе развития системы международных отношений. 

Непрекращающаяся конфронтация между Россией и США на всех уровнях способствует 

формированию негативного потенциала и отношения к обоим государствам. Периодическое 

доминирование по тем или иным вопросам то одного, то другого государства препятствует к 

установлению политического равновесия и, в конце концов, восстановления, наконец, 

главного закона системы международных отношений – баланса сил. 

За последние годы одним из главных факторов мирового развития, а точнее, главного 

препятствия для восстановления стабильной ситуации на международной арене, является 

вопрос о положении демократии в молодых независимых странах. Но необходимо отметить, 

что демократия как фактор мирового развития весьма спорен, поскольку понятие и 

восприятие демократии в различных странах своеобразно и связано с историческим 

наследием каждого государства в отдельности. И говоря об интеграции стран в мировое 

сообщество, о создании единого глобального пространства следует учитывать способность 

каждого государства в отдельности к всеобщим интеграционным процессам. 

Помимо демократии существует и множество других различных факторов мирового 

развития, которые отражаются на современных международных отношениях. К таковым 

относятся и ограниченность природных ресурсов в мире, борьба за которые и направляют 

мировую политику современного периода. К таким ресурсам относятся нефтяные и газовые 

ресурсы. Неравномерное распределение в мире этих ресурсов сегодня влияет на определение 

направлений внешней политики государств. 

Сотрудничество государств в рамках международных организаций также привлекает 

внимание как фактор мирового развития. Организация Объединенных Наций, призванная 

обеспечивать мировой порядок сегодня сталкивается с такой проблемой как неисполнение ее 

резолюций, бездейственность норм международного права. Даже членство большинства 

мировых государств в ООН и принятие ее Устава не препятствует столкновению их 

политических, экономических интересов вне этой организации.  

Другим не менее важным фактором мирового развитии является проблема 

международного сотрудничества в области борьбы с организованной преступностью. 

Во второй половине ХХ в. наблюдался быстрый рост организованной преступности в 

мире. Национальные организованные преступные группы, расширяя сферу своей 

деятельности, выходят за пределы одного государства, становясь транснациональными.  

Как отмечает В.С. Овчинский, «организованная преступность становится 

интернациональной в том случае, когда в одной стране или в какой-то части мира имеется 

спрос на продукт, который есть или производится в другой стране» [2]. 

 Преступные транснациональные организации эффективно используют сложившуюся 

международную обстановку. В результате преступность не только расширяется, но и 

становиться более доходной, появились мировые рынки сбыта как законной, так и не 

законной продукции. Самый яркий пример мирового нелегального рынка – появление во 

многих странах незаконного оборота наркотиков [3]. 

 В настоящее время организованная преступность затрагивает все сферы жизни человека 

и представляет угрозу не только обществу, но и государственному устройству многих стран 

мира. Параллельно с легальной существует «теневая» экономика, где организованная 

преступность является полноправным властителем. Она имеет свои органы управления, 
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финансовые органы, органы и структуры, обеспечивающие ее безопасность, свой бюджет. 

Организованная преступность обладает высокой степенью жизнеспособности; по большому 

счету полностью ликвидировать ее не возможно, как бы это пессимистично не звучало, ее 

можно только ограничить, поставить под контроль государства. В отличие от 

государственных органов, в том числе и правоохранительных, организованная преступность 

быстрее налаживает связи за рубежом, быстрее реагирует на все изменения, происходящие в 

мире. 

 Наихудшим является положение, при котором происходит взаимопроникновение 

правительственных чиновников и преступных организаций, устанавливаются 

симбиотические связи или вступают в сговор. В этих условиях роль правительства 

практически сводится к укрывательству преступной деятельности, причем в то же время оно 

становится заложником преступной организации [4]. 

 Многие политические партии не в состоянии покрыть все расходы, связанные с 

проведением избирательной кампании. Таким образом, путем финансирования 

избирательной кампании организованной преступности удается проникнуть в 

законодательные (представительные) органы всех уровней власти. Выборы выигрывают те, 

кто владеет средствами массовой информации. Именно через СМИ организованная 

преступность пропагандирует свои собственные «антиценности», подрывая тем самым 

основополагающие ценности как правового, так и политического характера. Опасность 

организованной преступности заключается еще и в том, что к участию в своей деятельности 

она привлекает законопослушных граждан, которые подчас и не подозревают того, что 

участвуют в ее деятельности. В ее ряды активно вербуются юристы, экономисты, 

специалисты других отраслей знаний, вовлекается интеллигенция, организованная 

преступность становится высокоинтеллектуальной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что указанные выше факторы мирового развития 

являются источниками проблем для прогнозирования дальнейшего развития системы 

международных отношений. 
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Государство – это одно из разновидностей социальных систем, которой, наряду с ее 

известными и исследованными ранее признаками – публичная власть, территория, право и 

другие свойственны и определенные системные признаки: целостность, структура, 

управление, связи, самоорганизация, цели. [1] 

Из изложенных выше признаков государства самым важным и необходимым является 

его целостность. Целостность государства во всех ее проявлениях дает главную и 

судьбоносную ценность: самостоятельное существование. В понятие целостности входят 

атрибуты, отражены черты, которые и определяют роль и место государства на 

политической карте мира и в мировой политике.  

Во все времена своего существования, со дня образования и до настоящего времени во 

внешней политике государства самым главным и приоритетным вопросом является 

обеспечение и защита его территориальной целостности.  

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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Начиная с 90-х годов ХХ столетия, после распада СССР, главным последствием которого 

было новое перекраивание политической карты мира, вопрос защиты своих территорий и 

государственных границ, обеспечение территориальной целостности стал главным вопросом 

повестки мировой политики. Коренное изменение условий развития стран, политика великих 

держав, провозгласившая глобализацию главным направлением в мировой политике, стали 

причиной еще большего обострения приоритетного вопроса во внешней политике каждого 

современного государства: территориального фактора. Увеличение в конце ХХ – начале XXI 

века количества международных региональных конфликтов, предметом которых является 

именно территория того или иного государства, яркое тому свидетельство. 

В связи с изложенным, попытаемся выделить факторы, определяющие территориальную 

целостность страны и аргументировать их.  

Пожалуй, в ряду этих факторов к самому важному и решающему следует отнести 

географическое положение страны. 

Географическое положение - «положение географического объекта относительно 

поверхности Земли, а также по отношению к другим объектам, с которыми он находится во 

взаимодействии…» [2]  

Оно характеризует «место данного объекта в системе пространственных связей и 

потоков (вещественных, энергетических, информационных) и определяет его отношения с 

внешней средой» [3]. 

Географическое положение обычно отражает геопространственное отношение 

определенного объекта к внешней среде, элементы которой имеют или могут иметь на него 

существенное влияние. 

О значении географического положения страны писали известные геополитики. 

Исторический анализ самостоятельного развития государств показывает важность 

географического положения для успешной внешней политики страны, более того, 

утверждение еѐ ведущего положения в мировой политике. Географически выгодное 

расположение страны, наличие плодородной почвы, морских путей и выхода к океану дает 

возможность более успешного обеспечения стратегических национальных государственных 

интересов, связанных с утверждением решающего места и роли государства на 

международной арене. 

В своих работах "Стратегия Америки в мировой политике" (1942) и "География мира" 

(1944) геополитик Спайкмен выделяет десять основных критериев геополитического 

могущества государства, к которым относятся: 

• поверхность территории; 

• природа границ; 

• объем населения; 

• наличие или отсутствие полезных ископаемых; 

• экономическое и технологическое развитие; 

• финансовая мощь; 

• этническая однородность; 

• уровень социальной интеграции; 

• политическая стабильность; 

• национальный дух. 

Спайкмен считал, что если государство имеет высокий индекс по всем указанным 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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критериям, значит, оно способно выступать самостоятельным актѐром в геополитической 

игре. При низком индексе основных показателей Спайкмен советовал вступление в 

геополитический союз или блок, поиски геополитического покровительства. [4] 

 Если брать за основу геополитического превосходства представленные Спайкменом 

факторы, следует отметить, что на политической карте мира государств, обладающих всеми 

этими факторами, ограниченное количество. И государство, имеющее все эти достоинства, 

призвано решать международную судьбу остальных государств и направлять развитие 

мировой политики. В определенной степени это соответствует истине. Действительно все 

указанные качества дают государству преобладание и выгодное положение в системе 

международных отношений. Но не следует забывать и о других государствах, народах, 

которые в борьбе за самостоятельное развитие, выступая в свою защиту, имели успех и без 

обладания абсолютно всех указанных условий.  

Но история знает немало примеров, когда ведущим державам, империям противостояли 

государства, союзы государств, ограниченных и не имеющих всех этих достоинств. И в то же 

время необходимо также отметить, что выгодное географическое положение не страхует 

государства от проблем, возникающих на том или ином этапе развития страны.  

На современном этапе исторического развития международных отношений, на котором 

еще не сложилась определенная система международных отношений, факторы, 

представленные Спайкменом, подвергаются влияниям развития международной политики. 

На мой взгляд, глобальные процессы, глобальные проблемы современности, очень 

существенно влияющие на развитие государств, в условиях, когда суверенность и 

независимость государства в глобализирующемся мире находится под угрозой и 

национальная безопасность является самой актуальной темой международной повестки, 

географическое положение страны не всегда может решить указанные выше проблемы 

настоящего времени. 

Не менее важным фактором, определяющим территориальную целостность страны, 

является геостратегический фактор. 

«Геостратегия - совокупность направлений внешнеполитической и 

внешнеэкономической деятельности государства на международной арене. Неотъемлемая 

часть доктрины национальной безопасности, включающая технологию поведения 

государства для достижения своих целей в геополитическом или геоэкономическом 

пространстве. Искусство нейтрализации разрушительных (для социума) последствий 

внешнего или внутреннего вызова (отрицательной рубежной энергетики) многомерного 

коммуникационного пространства. Геостратегия создает основу для разработки технологий 

реализации национальных или региональных приоритетов, предотвращения социальных и 

экологических катастроф, зарождающихся на энергонасыщенных рубежах (геомарах). В 

каждом геострате может быть «своя» геополитическая, геоэкономическая или 

социокультурная стратегия. В отличие от стратегии (искусства управления современной 

общественной или политической борьбой) выделяется метастратегия (долгосрочная 

стратегия).» [5] 

Внешнеполитическая деятельность государства включает действия, призванные 

представлять и защищать национальные интересы государства на международной арене. 

Анализируя указанное понятие геостратегии, можно констатировать, что 

геостратегический фактор также имеет значение в определении приоритетов внешней 
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политики государства и, в частности, в политике обеспечения территориальной целостности 

государства. Это выражается в деятельности государства, заключающего международные 

соглашения, в его участии в работе международных организаций, в планировании 

международных проектов, имеющих стратегическое значение для страны. 

К факторам, влияющим на определение территориальной целостности государства, 

можно отнести и политику взаимоотношений государства с соседскими и другими странами, 

сотрудничество с мировыми державами. 

 При создании взаимоотношений со странами и другими участниками международных 

отношений государство, в первую очередь, руководствуется собственным национальным 

интересом. В силу этой веской причины все соглашения между участниками системы 

международных отношений отражают принципы взаимовыгодного, равноправного 

сотрудничества. В противном случае соглашения не будут подписаны, а подписанные не 

будут работать. 

На современном этапе развития международных отношений абсолютно все государства 

руководствуются именно этими целями. В условиях, когда в настоящем мире еще не создана 

новая стабильная система международных отношений, государства выбрали именно этот 

вариант сосуществования. Хотя в условиях глобализации при доминировании также пока что 

силового фактора, свидетельством которого являются бесконечные военные столкновения, 

конфликты, и обеспечение территориальной целостности - это весьма сложная задача для 

современного государства, страны все же пытаются находить взаимовыгодные пути 

дальнейшего развития. 

Что касается авторитета международных организаций, уставы которых предусматривают 

невмешательство во внутренние дела государства, сохранение его территориальной 

целостности, они на данном этапе не способны полностью обеспечивать выполнение 

принципов, отраженных в уставных документах и положениях международного права. 

Однако при наличии и обострении глобальных проблем человечества сотрудничество на 

сегодняшний день выбрано единственным мирным и реальным путем в реализации 

национальных интересов каждого государства. 

 Политика обеспечения территориальной целостности государства в современных 

условиях на международной арене не менее важна и зависит также и от места и роли данного 

государства в системе международных отношений. Насколько позиции государства сильны, 

насколько государство учитывается и признается в принятии решений международного 

характера и его роль имеет весомое значение, участие государства в мировой политике 

является естественным, и даже необходимым условием, настолько его территория и границы 

защищены от внешнего вмешательства и обеспечение территориальной целостности не 

является насущной и глобальной для него проблемой. А этот факт, в свою очередь, 

укрепляет позиции государства, определяет его ведущее место и роль в современной системе 

международных отношений. 

Говоря о политике и факторах, определяющих территориальную целостность 

государства, следует отметить и фактор самоопределения народов. Сегодня на 

международной повестке дня этот вопрос стоит очень остро и является противоречивым, 

требующим исследований в политологической науке. 

Согласно Уставу Организации Объединенных Народов каждый народ имеет право на 

самоопределение. Но, как показывает развитие истории международных отношений, борьба 
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этих народов затрагивает интересы того или иного государства, что также становится 

причиной конфликта и, в конечном счете, эта борьба за самоопределение ставит под угрозу и 

территориальную целостность страны, в которой проживают народы, борющиеся за создание 

самостоятельного моногосударства. 

Нормы международного права, созданные самими государствами и призванные 

защищать принципы ООН и интересы государств, являющихся субъектами международного 

права, зачастую также нарушаются и не в состоянии обеспечить защиту территориальной 

целостности страны. Однако, все же, именно международное право, на основе которых 

заключаются соглашения между государствами, должно иметь рычаги, которые реально 

обеспечили бы государствам право на безопасность территориальной целостности.  

Исследование и выявление других факторов, определяющих территориальную 

целостность государства, является очень важным условием для создания новой системы 

международных отношений. Иначе хаос в системе, продолжающийся уже более двадцати 

лет, может привести к катастрофическим исходам.  

Институт государства в условиях глобализации претерпевает серьезные изменения, 

независимость государства находится под угрозой. Глобальные процессы лишают 

государство решать вопросы, относящиеся сугубо к компетенции независимого суверенного 

государства. И в данной ситуации территориальная целостность – это важный объект, 

требующий к себе внимания политиков, решающих будущее состояние и положение 

государства в системе современных отношений. 
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QLOBALLAġMA DÖVRÜNÜN ZĠDDĠYYƏTLƏRĠ: SƏBƏBLƏRĠ VƏ NƏTĠCƏLƏRĠ 

 

Məqalədə qloballaşmanın mahiyyəti və mərhələləri, bu prosesin beynəlxalq və dövlətlərarası 

münasibətlərə təsiri, onun doğurduğu ziddiyyətlər, qloballaşma ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar 

nəzərdən keçirilmişdir. Məqalədə qlobal problemlərin həllində qkloballaşmanın roluna da diqqət 

yetirilmişdir 
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The article examines the nature and stage of globalization, the impact of this process on the 

international and interstate relations generated by its contradictions, different scientific approaches 

associated with it. The article also focus on the role of globalization in solving global problems. 
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ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕРИОДА ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

В статье рассматриваются сущность и этапы глобализации, влияние данного процесса 

на международные и межгосударственные отношения, порождаемые ею противоречия, 

различные научные подходы, связанные с ней. В статье также уделено внимание роли 

глобализации в решении глобальных проблем. 

Ключевая слова: Глобализация, противоречия, геополитика интеграция, глобальные 

проблемы. 

 

XXI əsr münasibətilə xalqa müraciətində Heydər Əliyev mədəni inteqrasiya və qloballaĢmadan 

dünya inkiĢafının indiki mərhələsinin baĢlıca meylləri kimi bəhs etmiĢdir (1, s.7). 

QloballaĢma böyük dəyiĢikliklərə məruz qalma prosesidir (2;3;4;5;6 və b.). Bu proses iki yolla 

(inqilabi dəyiĢikliklər və təkamül) həyata keçir. Mütəxəssislərin fikrincə qloballaĢma prosesi iki 

dəfə baĢ vermiĢdir: 

I mərhələ XIX əsrin sonunda sənaye yüksəliĢi, milli iqtisadiyyatın sürətli inkiĢafı ilə baĢlamıĢ 

və I dünya müharibəsi ilə sona çatmıĢdır. 

II mərhələ XX əsrin 90-cı illərində baĢlamıĢ və SSRĠ-nin süqutu ilə sürətlənmiĢdir. 

Bəzi mütəxəssislər qloballaĢma prosesinə ―soyuq müharibə‖nin təsirindən də bəhs edirlər. 

Güc diplomatiyasının fəal təbliğatçılarından olan Con Kennan Dövlət departamentinə 
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göndərdiyi 3 qeydində (―Almaniya ilə müharibənin sonu ərəfəsində Rusiyanın beynəlxalq 

vəziyyəti‖ (may, 1945), ―1946-cı il 22 fevral memorandumu‖ və ―BirləĢmiĢ ġtatlar və Rusiya‖ 

(1946) ) kommunizmin qarĢısını almaq doktrinasını irəli sürmüĢdür. C.Kennan 22 fevral 1946-cı il 

memorandumunda bildirdi ki, Sovet Ġttifaqı Amerika cəmiyyətinin ahəngdarlığını və ənənəvi həyat 

tərzini məhv etmək niyyətindədir. 

5 mart 1946-cı ildə Çerçill Amerikanın Fulton Ģəhərindəki çıxıĢında kommunizm 

təhlükəsindən, 50 il sonra – 5 mart 1996-cı ildə Böyük Britaniyanın sabiq baĢ naziri Marqaret 

Tetçer isə nüvə təhlükəsindən bəhs etmiĢdir. 

―Soyuq müharibə‖ çağırıĢına cavab kimi sürətlə silahlanma, hərbi, iqtisadi, siyasi qütbləĢmə 

prosesi baĢlandı. 

ABġ 1945-ci ildə atom bombasını, 1952-ci ildə nüvə silahını sınaqdan keçirtdi, qitələrarası 

strateji bombardmançı donanmasını yaratdı. 

XX əsrdə baĢ verən hadisələr qloballaĢma prosesi tərəfdarlarının çoxlamasına səbəb oldu və 

qloballaĢma XXI əsrdə dünya siyasətinin təməl prinsipinə çevrildi. O, dövlətlərin sabit inkiĢafına, 

iqtisadi münasibətlərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqların tələbatlarını ödəmək 

məqsədilə dövlətlərin bir mərkəzə inteqrasiyasına kömək edən prosesdir. 

QloballaĢma universal problemlərə (qlobal istiləĢmə, təbii ehtiyatların azalması, terrorçuluq, 

müharibə təhlükəsi və s.) qarĢı birgə mübarizə aparmağı tələb edir. 

Bu gün dünyanın vəhdəti və rəngarəngliyi bəĢəriyyətin inkiĢafına güclü təkan verir. Əsrlər boyu 

mədəniyyətləri, dilləri, idarəçilik formaları ilə fərqlənən xalqlar, dövlətlər hazırda yanaĢı yaĢayırlar. 

QloballaĢmaya dair müxtəlif yanaĢmalar (inqilabi, təkamül, skeptik) mövcuddur. Ġnqilabi 

yanaĢma tərəfdarlarına görə qloballaĢma gələcək inkiĢafın və eyni qayda-qanunların yaradılmasının 

hərəkətverici qüvvəsidir. O gələcəkdə dövlətlərin bir-birinə qarĢı iddialarının aradan qalxmasına, 

bütün xalqların öz qüvvəsini itirməsinə və onların qlobal bazar iqtisadiyyatına tabe olmasına səbəb 

olacaq, nəticədə‖ kasıb‖ və ―varlı‖ ölkələr arasındakı fərqlər aradan qalxacaq. 

Təkamül tərəfdarları qloballamanı mürəkkəb proses hesab edirlər. Onlara görə qloballama 

dövlətlərdən dünyada baĢ verən proses və dəyiĢikliklərə qarĢı mobil olmağı tələb edir. Onlar hesab 

edir ki, dövlətlər arasındakı fərqlər daha çox hiss olunacaq, varlı, kasıb ölkələr qalacaq, mövcud 

stratifikasiya aktuallığını itirəcək, müstəqil dövlətlər öz əraziləri üzərində nəzarəti saxlayacaq, milli 

müstəqilliklə yanaĢı beynəlxalq təĢkilatların nüfuzu artacaqdır. Təkamül yanaĢmanın tərəfdarları 

dövlətin məhv olması haqqında fikirləri rədd edirlər. 

Skeptik yanaĢma tərəfdarları qloballaĢmanın yalan fikir olduğunu sübut etməyə çalıĢırlar. 

Onlara görə qloballama beynəlxalq iqtisadiyyatın aktorları arasında olan cəbhələĢməni gizlətməyə 

yönəlmiĢdir. 

Neomarksist konsepsiya qloballaĢmanı kapitlaizmin təzahürü hesab edir, Amerika 

imperializminin məqsədyönlü Ģəkildə dünyada mövcud olan qeyri-bərabərliyi möhkəmləndirdiyini, 

iqtisadi cəhətdən zəif ölkələrin istismarını həyata keçirdiyini açıqlayır. 

Realist nəzəriyyə qloballaĢmaya svilizasiyaların toqquĢması prizmasından yanaĢır. Bu 

nəzəriyyəyə görə ABġ SSRĠ üzərində qələbəsi ilə dünyada öz hegemonluğunu möhkəmlətdi. 

Neoliberal nəzəriyyəyə görə qloballaĢma dövlətin eqoist milli maraqlarının vahid dünya 

uğrunda güzəĢtə getməsidir. 

Brian Blouet ―Geosiyasət və qloballaĢma XX əsrdə‖ adlı əsərində (London, 2001) son 150 ili 

geosiyasət və qloballaĢma arasında mübarizə dövrü kimi səciyyələndirmiĢdir. Bu mübarizə 

dünyanın təbii ehtiyatlarını və əhalisini nəzarətdə saxlamaq istəyən dövlətlərlə ideyalar, xidmətlər 
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və dəyərlərin azad axını üçün Ģərait yaratmaq arzusunda olan dövlətlər arasında gedir. Müasir dünya 

da yaranmıĢ gərginlik bu meyllərin toqquĢmasının nəticəsidir (7). 

Digər qrup analitiklərə görə qloballaĢmanın sonu yaxınlaĢır və geosiyasət yenidən doğulacaq. 

Onların fikrincə qanunsuz miqrasiya və narkotik maddələrin nəqli ilə mübarizə, terror təhlükəsi 

sərhədlərin nəzarətini gücləndirəcək. Hətta vaxtilə nəzarətdən kənar olan ərazilər (Əfqanıstan, Ġraq) 

bu gün nəzarət altındadır. Avropa Birliyi çərçivəsində xarici sərhədlərin gücləndirilməsinə diqqət 

artırılır. 

QloballaĢma Ģəraitində müəyyən dövlətlərin xarici siyasətində geosiyasi eqoizm güclənmiĢdir. 

―Geopolitika və geostrategiya‖ (Paris, 1994) adlı əsərdə geosiyasətin dəbdə olması köhnə dünya 

qaydalarının yerini yeni dünya qaydalarının tutması ilə izah olunur. 

A.Toffler göstərir ki, bəĢəriyyət dəyiĢikliklərin üçüncü dalğasını tədricən yaĢayacaq. Bu zaman 

yeni norma, dəyər və davranıĢlar yaranacaq, kobud gücdən beyin gücünə, demokratik, 

mərkəzləĢdirilmiĢ, iyerarxik istehsaladan vertual təĢkilatlar tərəfindən idarə olunan mərkəzsiz, 

qeyri-kütləviliyi ilə səciyyələnən cəmiyyətə keçid baĢlayır. O ―qlobal ekospazm‖ ideyasını irəli 

sürməklə insanın öz zəkası ilə yaratdıqlarının əsirinə çevrildiyini sübut etməyə çalıĢır.  

Ġkinci qrup analitiklərə görə bəĢəriyyət svilizasiyanın sonuna yaxınlaĢır və belə Ģəraitdə liberal 

demokratiya legitimləĢir.  

Frensis Fukuyama ―Tarixin sonu və sonuncu insan‖ əsərində (2004) liberallaĢdırmanı 

bəĢəriyyətin inkiĢafının son nöqtəsi və bəĢəri idarəçiliyin son forması hesab edir və bunu tarixin 

sonu sayır (8). 

Amerikalı tədqiqatçı Semuel Hantinqiton ―Sivilizasiyaların toqquĢması‖ nəzəriyyəsini irəli 

sürmüĢ (1993) və XX əsri ideologiyaların toqquĢması, XXI əsri isə sivilizasiya və dinlərin 

qarĢıdurması dövrü hesab etmiĢ, bipolyar dünyanın süqutundan sonra xristian və müsəlman 

sivilizasiyaların toqquĢması üçün imkanların yarandığını qeyd etmiĢdir (9). 

Ceyms Kennet Helbreyt ―QloballaĢmanın böhranı‖ (1999) adlı məqaləsində qeyd edir ki, uzun 

müddətli uğurlu inkiĢaf güclü hakimiyyətə, qarıĢıq iqtisadiyyata və zəif inkiĢaf etmiĢ kapital 

bazarına malik olan ölkələrə xasdır. 

Covanni Reyes qloballaĢmanın inteqrasiyanı gücləndirdiyini, onun müxtəlif regionları əhatə 

etdiyini qeyd edir. Inteqrasiya sosial yaxınlaĢmaya təsir edir, bazar iqtisadiyyatını və hüquq 

sistemini formalaĢdırır. 

Bəzi analitiklərin fikrincə qloballaĢma ilə geosiyasət arasında gərgin toqquĢma gedir. 

Geosiyasət məkan ölçüsünün əhəmiyyətini, qloballaĢma isə coğrafi sərhədlərin aradan 

qaldırılmasını bəyan edir (7). 

Üçüncü qrup analitiklərin fikrincə qloballaĢmanın üstünlükləri ilə yanaĢı yaratdığı çoxlu 

təhlükələr mövcuddur. XX əsrin 90-cı illərində ―Ģər oxu‖na daxil olan dövlətlərin yaratdığı 

ərazisiləĢdirilmiĢ təhlükə yeni geosiyasi fikirlərin yaranmasına səbəb oldu. Bu proseslər Avropa 

Birliyində də müĢahidə olunur. Əvvəllər açıq cəmiyyət, bazar iqtisadiyyatını gücləndirmək tələbi ilə 

çıxıĢ edən bu qurum indi beynəlxalq terrrorizmə, narkotik maddələrin yayılmasına qarĢı tədbirlər 

görür. Qanunsuz miqrasiya və etnik mənĢəli cinayətlərin çoxalması Qərb cəmiyyətində millətçilik 

əhval-ruhiyyəsini gücləndirmiĢdir. 

Dördüncü qrup analitiklərin fikrincə qloballaĢmanın sonu yaxınlaĢır. H.Ceyms ―QloballaĢmanın 

sonu‖ əsərində göstərir ki, gözlənilməz hadisələr nəticəsində inteqrasiyaya məruz qalmıĢ ölkələr 

parçalanır. O dünya iqtisadiyyatının parçalanmasını (böyük depresiya dövrü) I dünya müharibəsi ilə 

deyil, qloballaĢma təhlükəsini səngitmək siaysəti ilə əlaqələndirir. 
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S.Kobrin yazır ki, ticarət müharibələri, regional blokların yaradılması, gücləndirilmiĢ sərhəd 

nəzarəti, miqrasiya və terror hücumlarına qarĢı mübarizə ikinci qlobal inqilabın sonunun ilk 

təzahürlərindən ola bilər. Region dövlətlərinin geosiyasi eqoistliyinin nəticəsi olan etnik 

münaqiĢələr Avropaya inteqrasiya üçün əsas əngəldir. Geosiyasət qloballaĢma Ģəraitində əriyib yox 

olacaq. 

Beləliklə, qloballaĢma prosesi qarĢılıqlı əlaqəli üç amillə (yeni beynəlxalq əmək bölgüsü, 

beynəlxalq istehsal və siyasi münasibətlər) bağlıdır. 

XX əsr bütün sahələrdə bəĢəriyyətin əldə etdiyi nailiyyətlərə görə digər əsrlərdən fərqlənir. Bu 

əsrdə bəĢəriyyət üçün ciddi təhlükə yaradan, Yer üzərində sivilizasiyanı məhv etmək gücünə malik 

problemlər artmıĢdır. Roma klubunun ilk prezidenti A.Peççei ―100 illiyin sonu üçün xatirə‖ adlı 

əsərində qeyd edir ki, tərəqqiyə nail olmaq üçün sülh baĢlıca Ģərtdir. O qlobal problemləri bir-birilə 

sıx qarĢılıqlı əlaqəsi olan sosial, iqtisadi, texniki, psixoloji problemlərin vəhdəti kimi 

qiymətləndirmiĢdir. A. Peççliproblemlərə planetdə insanların nəzarətsiz yayılaraq məskunlaĢmasını, 

sosial ədalətsizliyi, aclıq və yoxsulluğu, inflyasiyanı, təbii ehtiyatların tükənməsini, proteksionizmi, 

savadsızlığı, pessimizmi, Ģəhərlərin tənəzzülünü, narkomaniyanı, hakimiyyətin qəddarlaĢmasını, 

siyasi korrupsiyanı, terroru və bürokratizmi aid etmiĢdir. 

Mütəxəssislərin fikrincə, bəĢəriyyətin qarĢısında duran əsas vəzifə öz səhvlərini 

məhdudlaĢdırmaq, təbiətlə cəmiyyət arasındakı ahəngdarlığı möhkəmləndirməkdir. Hazırda qlobal 

problemlər üç obyekt (təbiət, cəmiyyət, insan) arasındakı ziddiyyətli münasibətlərin törəməsidir: 

- təbiətdaxili ziddiyyətlər və onların qlobal problemlərə təsiri; 

- sosial nəticələr doğuran, təbiətə tətbiq edilən güc nəticəsində təbiətlə cəmiyyət arasında 

ziddiyylətlərin yaranması. 

Qlobal problemlərin doğurduğu ziddiyyətlər aĢağıdakı amillərlə bağlıdır: 

- təbii ehtiyatlardan qeyri-səmərəli istifadə edilməsi; 

- ehtiyyat qıtlığına görə planetin təbii potensialının ciddi təzyiqlərə məruz qalması; 

- biosferin tarazlığının pozulması; 

- ekoloji Ģəraitin pisləĢməsi; 

- inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə ərzaq bazarının, sosial Ģəraitin olmaması və əhalinin artım 

sürəti; 

- müxtəlif ölkələr arasında iqtisadi və sosial fərqlərin çoxalması; 

- elmi-texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsi nəticəsində bəĢəriyyəti məhv etməyə qadir olan 

kütləvi qırğın silahlarının artması və s. 

Bu gün meĢələrin məhv edilməsi mülayim qurĢaqda onların sürətlə azalmasına səbəb olmuĢ 

(Amazon, Cənubi-ġərqi Asiya bə tropik Afrika meĢə massivləri) və səhralaĢma prosesi artmıĢdır 

(Böyük Səhra cənuba irəliləyərək son 50 ildə 650 min km geniĢlənmiĢdir). BMT mütəxəssislərinin 

hesablamalarına görə son 50 ildə yer kürəsində təxminən Braziliyanın sahəsi qədər ərazi 

səhralaĢmıĢdır. 

Artıq hamı belə bir həqiqəti dərk edir ki, bəĢəriyyətin taleyi qlobal problemlərin həllindən 

asılıdır. Bu problemlər ziddiyyətli, dinamik olduğundan onların həlli yollarına sistemli yanaĢmaq 

lazımdır. Belə ki, bəzi qlobal problemlərin həlli digərləri üçün maneələr yaradır, problemlər 

doğurur. Alimlər qlobal problemlərin həllinin müxtəlif yollarından bəhs edirlər: 

- iqtisadi artımı dayandırmaq; 

- əhali artımını məhdudlaĢdırmaq; 

- gen mühəndisliyi vasitəsilə insan təbiətini dəyiĢdirmək; 
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- insanları baĢqa planetlərdə məskunlaĢdırmaq; 

- qlobal problemlərin lokal həllinə (milli suverenlikdən imtina etmək; əsrlərlə davam edən 

ədavəti unutmaq, ideoloji rəqabətdən əl çəkmək, ġərqlə Qərb arasındakı antaqonizmi aradan 

qaldırmaqla birgə səylər nəticəsində ictimai tərəqqiyə nail olmaq) diqqəti artırmaq. 

Qlobal problemlərin həlli iki ilkin Ģərtin yaradılmasını tələb edir: 

1.  ETT-nin zamanın tələblərinə uyğun olması; 

2. Qlobal problemləri həll etməyə imkan verən sosial-siyasi Ģəraitin yaradılması. 

Tədqiqatçılar qlobal problemlərin həlli üçün aĢağıdakı təklifləri irəli sürürlər: 

- silahlanmaya son qoymaq, nüvə və kimyəvi tərksilahı həyata keçirmək; 

- səmərəli təhlükəsizlik sistemi yaratmaq; 

- təcavüzkarlıq və zorakılığın qarĢısını almaq üçün regional təhlükəsizlik, əməkdaĢlıq sistemi 

yaratmaq (BMT, ATƏT); 

- üçüncü dünya ölkələrində istehsalı, həyat səviyyəsini yüksəltmək məqsədilə demoqrafik 

proqramlar həyata keçirmək; 

- istehsalı modernləĢdirmək və onun keyfiyyətini yüksəltmək; 

- təbii mühitin çirklənməsinin qarĢısını almaq, atmosfer və okean üzərində qlobal nəzarət 

yaratmaq; 

- tullantılardan səmərəli istifadə etmək; 

- ehtiyatların planlı, optimal paylanması və bərpa olunan resursların istehsalına keçmək; 

- terrorizm, cinayətkarlıq və narkomaniyaya qarĢı qlobal mübarizə; 

- təhsil və tərbiyədə qlobal istiqaməti gücləndirmək. 

Beləliklə, qlobal problemlərin həlli böyük səylər tələb edir. Bu isə beynəlxalq əməkdaĢlıq və 

razılaĢma Ģəraitində mümkündür. Siyasətçilər bəzən zoru ən səmərəli vasitə (―siyasət zora bağlıdır, 

əks halda o effekttli ola bilməz‖ fikri) hesab etsələr də, beynəlxalq münasibətlərdə yeni qaydaların 

yarandığı bir dövrdə hər bir cəmiyyətdə zordan imtina edən insanlar və qurumlar vardır. 
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После распада СССР Россия, объявившая себя его правопреемницей, рассчитывала 

автоматически сохранить гегемонию над суверенными республиками. Вместо помощи 

новым независимым государствам Южного Кавказа она стремилась использовать возникшие 

в регионе конфликты в целях укрепления своих геостратегических позиций. Однако в борьбу 

за сферу влияния на Южном Кавказе включились и США, военные действия которых в 

Ираке позволили создать геостратегический плацдарм на Ближнем и Среднем Востоке, в 

непосредственной близости от Южного Кавказа. Весь Южный Кавказ превратился в арену 

соперничества России, США, Турции и Ирана. 

Сохранение мира - органическая потребность мирового сообщества, особенно насущная 

в современных условиях. После 50-летней конфронтации и эры «холодной войны» 

человечество получило уникальную возможность разработать универсальную систему, 

способную защитить его от разного рода военных авантюр, «малых» войн, битв за геостра-

тегическое верховенство, нападений террористов. Насколько это важно показывают 

последствия советского военного вторжения в Афганистан: потерпев поражение, СССР был 

вынужден покинуть эту страну, но оставил за собой войну внутренних этнических и 

политических группировок, за спиною которых стояли иностранные силы, стремящиеся к 

региональному или геостратегическому господству. Затем конфликты перекинулись в 

соседние страны, прежде всего в Таджикистан. И как результат - «ущемление» 

геостратегических интересов правопреемницы СССР России и ответная реакция с ее 

стороны: ввод войск на территорию суверенного Таджикистана под флагом «миротвор-

ческих сил» СНГ. Далее последовало вмешательство США во внутренние дела Афганистана 

с декларированной целью борьбы с террористами, установление оккупационного режима и 

создание марионеточного афганского правительства. Подобное случилось и в Ираке. 

Шантажирование в течение долгого времени мирового сообщества угрозой, исходящей от 

иракского диктатора, в конечном счете за какие-то 10-15 лет привело к двум войнам и 

ликвидации режима С. Хусейна. Таким образом, внутренний конфликт, как это не раз бывало 

в истории, превратился в международный, с неясным исходом. 

В современных условиях, когда перестала существовать социалистическая система, и 

идет глобализация на базе рыночной экономики, мир становится более управляемым. 

Разумеется, еще сохраняется термин «развивающиеся страны», которые рано или поздно 

пойдут по капиталистическому пути. Социалистические, просоветские эксперименты в 

Лаосе, Кампучии, Анголе, Эфиопии, Никарагуа, а еще раньше в Индонезии, Маньями, 

Египте, Сирии, Алжире, Йемене и т. д. закончились провалом. Ныне, как никогда ранее, в 

полном соответствии с объективными законами развития человечества, необходимо искать 

области и формы взаимовыгодного сотрудничества государств, находящихся в разных 

регионах и на разных ступенях социально-политического развития. Нужен диф-

ференцированный подход к каждому отдельному региону, в частности, Южному Кавказу, 

где расположены четыре субъекта международного права. Во имя международной и 

национальной безопасности России, Азербайджана, Грузии и Армении следует искать точки 

соприкосновения, а не противоречия, которые могут привести к непредсказуемым 

последствиям. 

XX в. был перенасыщен конфликтами, и, дай Бог, уберечь от них XXI в. Сохранение 

мира во многом зависит от внутреннего положения и внешней политики молодых 
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суверенных государств, образовавшихся на развалинах СССР. Мир еще не осознал, что 

может случиться, если его судьбы будут вершить лишь так называемые великие державы. 

Применительно к Южному Кавказу в роли вершителей выступают США и Россия, считая его 

зоной своих геостратегических интересов. В более широком плане можно говорить о 

желании России иметь в сфере геостратегических интересов Вьетнам и Кубу, Сербию и 

Анголу, Сирию и Иран, Армению и Белоруссию, Южный Кавказ и Центральную Азию. 

Логика здесь простая: названные страны и регионы входили в сферу советского влияния, а 

Россия объявила себя правопреемницей СССР, присвоив все его пассивы и активы. И все же 

изменившаяся расстановка сил в пользу одной из систем - универсальной системы 

капитализма - способствует укреплению мира и взаимопонимания. 

Разумеется, однотипность государств или принадлежность их к одной системе, как об 

этом свидетельствует история международных отношений, не исключают столкновений 

между ними. Известно, что две мировые войны в XX в. начались между однотипными, 

капиталистическими, государствами. Сегодня суть в другом - в основе возможного 

конфликта не будут лежать идеологические мотивы. Значит, при отсутствии идеологической 

конфронтации конфликты так или иначе предсказуемы, человечеству больше не нужно идти 

по острию ножа из-за идеологических амбиций или стремления какой-либо системы к 

превосходству. Распад социалистической системы и ее фундамента СССР во многом сделал 

мир безопаснее, потому что исчезла военно-политическая и идеологическая конфронтация 

двух противоположных систем, некогда стремившихся к своему геостратегическому 

господству в мире 

Ныне нет соперничающих военно-политических блоков, но геостратегические расчеты 

остались. Именно этим можно объяснить действия США, чьи войска под флагом борьбы с 

международным терроризмом и за восстановление демократии вторглись в Ирак и 

Афганистан. Прошли годы, гибнут афганцы, арабы и американцы, но конца борьбы с терро-

ризмом не видно, да и от идеалов демократии указанные страны слишком далеки. 

Демократию нельзя внедрить с помощью иностранных штыков, она должна созреть на 

национальной почве, тогда и будет вечной. 

Россия же постоянно заявляет, что не допустит ущемления своих интересов в любой 

точке земного шара. Именно этим можно объяснить, что в последние годы она начала 

проявлять повышенный интерес к Кипру, Ирану, а также Армении, Белоруссии, 

Таджикистану, Киргизии и др. Во многих из названных стран нет российских военных баз, 

зато есть российское оружие. К нему можно отнести современные зенитные, 

артиллерийские, ракетные и другие системы вооружения, военные самолеты, вертолеты, 

подводные лодки, проданные, Ирану, Малайзии, Индонезии, Индии. Возникает вопрос, если 

нет мировой конфронтации, то зачем нужно оружие? Его распространение - очень опасный и 

скользкий шаг, который может вызвать ответную реакцию со стороны других держав. 

Ситуация вполне соответствует предсказаниям Э. Хобсоума, который еще в 90-х годах 

отмечал, что «холодная война» до предела насытила мир оружием, оставив тем самым после 

себя мощные мины замедленного действия.[1,38] 

Этим же объясняется стремление России и США установить геополитический зонт над 

суверенными государствами. Однако каждая страна вправе решать внутренние дела 

независимо от желания других, без давления извне. Крупные державы не должны во имя 

своих геостратегических стремлений ущемлять достоинство малых стран. В подобных 
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ситуациях локальные конфликты становятся эпицентрами повышенного внимания 

остального мира. Так, стоило России ужесточить политику в отношении суверенных 

государств Балтии, как страны Западной Европы и США дали понять, что подобные 

действия не могут не отразиться на ее отношениях с ними. Эту позицию четко определил 

бывший государственный секретарь США Г. Киссинджер: «Кремль не имеет права взять в 

свои руки круги давления, которые были образованы царями и комиссарами вокруг широких 

границ России в течение более 300 лет». [9,746 ]Тем самым США дали понять, что Россия не 

может действовать самочинно, по своему усмотрению в XXI в. 

Международная безопасность в современную эпоху - не локальное явление. Во 

избежание автономных конфликтов, необходимо всемерно учитывать общемировую 

ситуацию. Так, инициаторы армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта еще 

в зародыше рассматривали его как локальный, но развивающийся поэтапно и как вариант 

многоступенчато. Главным было достичь поставленной цели. Первоначально 

просматривалась тактика решить все проблемы молниеносно. Можно предположить, что в 

начале конфликта инициаторы сумели решить такую задачу. А что дальше? Ответная 

реакция проигравшей стороны, возможная попытка реванша - но уже с непредсказуемыми 

последствиями. 

Если следовать логике тех, кто затевает ту или иную авантюру, то подобное в 

международных и межгосударственных отношениях может стать нормой, наступит 

торжество так называемой силовой дипломатии. В этом случае лишится смысла декларация 

ООН о равенстве всех - малых и больших - государств, потеряет значимость положение о 

нерушимости границ Заключительного Акта Общеевропейского совещания. И большие 

государства по своему усмотрению смогут игнорировать волю и желание малых народов и 

стран, диктовать им собственную волю и унижать их. Будущее мирового сообщества станет 

призрачным и непредсказуемым. По логике любой народ, оскорбленный и попранный в 

правах, спустя годы или даже века будет стремиться восстановить свое достоинство и 

вернуть утерянное. 

Многовековой опыт мировой дипломатии показывает, что вчерашние победители завтра 

могут стать побежденными и униженными. Отмечая эту связь, К. Клаузевиц указывал, что 

война - «не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение 

политических отношений, проведение их другими средствами»[3,5] Такого же мнения 

придерживаются современные политологи-международники. В работе «Глобальная 

стратегия» Э. Кингстона-Макклори справедливо подчеркивается, что «воина это орудие 

государственной политики, с помощью которой государство добивается осуществления 

своих целей или укрепления своего могущества»[4,25] Данные слова вполне подходят к 

целям «Карабахской войны». Ее инициаторы, а не марионетки-исполнители, ставили и 

ставят перед собой авантюристические цели в глобальном масштабе. Инициаторы и 

исполнители карабахской авантюры, не сумев достичь своих целей иными средствами, 

затеяли эту чудовищную войну на закате XX в. 

Историческая ответственность, элементарный здравый подход, да и простой инстинкт 

человеческой жизни, даруемый один раз Богом, никому не позволяют лишить человека 

жизни на земле. Многовековой опыт истории человечества показывает, что мир и мирное 

сожительство одинаковы для всех - малых и больших государств. История политических 

промахов не прощает и разумнее считаться с ее уроками, чем стремиться преподносить урок 
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другим. Разумеется, существуют интересы той или иной державы. И это естественно. Но их 

следует реализовывать цивилизованно, используя дипломатические и прочие каналы, не 

прибегая к открытому или скрытому шантажу и давлению. 

В свое время во Вьетнаме, за спиною южан стояли США, северян -Советский Союз, 

погибали же в основном вьетнамцы, испытывалось оружие двух супердержав. Ныне Вьетнам 

принадлежит вьетнамцам, пришельцы, стремящиеся к гегемонизму, убрались восвояси. Это 

тоже исторический урок. Миллионы вьетнамцев погибли, но отстояли свою землю и свое 

достоинство. Говоря о подобных фактах, мы стремимся предостеречь нынешних горе-

политиков от скоропалительных решений. Трудно сохранить мир, легче его нарушить. Но 

что же дальше? 

Международная безопасность - не отвлеченное понятие. Она определяется национальной 

безопасностью любого государства, независимо от его географического расположения, 

размеров территории или численности населения. Следовательно, говоря о международной 

безопасности, нужно воспринимать ее в объеме и пространстве. Что под этим 

подразумевается? Судьба международной безопасности ныне зависит как от частных, 

изолированных конфликтов, инцидентов и столкновений, так и от масштабных 

межгосударственных противоречий и военных столкновений. Какие же легче разрешить? 

Думается, и те, и другие в какой-то степени равнозначны - все они могут стать причиной 

мировых осложнений и конфликтов. Поэтому оба фактора требуют пристального внимания и 

своевременной реакции. Кардинальное значение имеет концепция геополитического 

миропорядка и безопасности, необходим цивилизованный подход со стороны всех и прежде 

всего великих государств. Следует искать общие точки соприкосновения, а не отчуждения. 

Народы Южного Кавказа - соседи не по выбору, а от Бога, следовательно им надо 

сожительствовать без распрей и без захватов территории соседа. Здесь многое 

перемешалось: нации, их культура, обычаи, языки, традиции и т. п. Этносы давно живут по 

обе стороны государственных границ. Ради справедливости, следует отметить, что это не 

относится к Армении, здесь живут только армяне. Но чтобы Южный Кавказ стал зоной мира 

и сотрудничества следует, во-первых, погасить очаги конфликтов на территории 

Азербайджана, Грузии и России, во-вторых, восстановить территориальную целостность и 

суверенитет всех стран этого региона. Без этого невозможно экономическое сотрудничество 

стран «четверки». 

Решив эти проблемы, можно создать в перспективе Кавказский общий рынок, куда в 

дальнейшем могли бы быть приглашены Турция, Иран, страны Центральной Азии, 

Афганистан и т.д. Эта международная экономическая структура стала бы привлекательной 

для иностранных инвесторов, поскольку здесь сосредоточены огромные энергетические 

ресурсы (нефть и газ), запасы минерального сырья, железа, марганца, золота, здесь очень 

развита транспортная инфраструктура и телекоммуникации, здесь же проходит 

возрождающийся Великий шелковый путь. 

Образование Кавказского общего рынка, способствовало бы интеграции стран региона, 

подобно Европейскому союзу. В свою очередь экономические связи оказали бы огромное 

влияние на стабилизацию и безопасность сотрудничающих государств. Мы говорим об 

интеграции на Кавказе не как об отвлеченном явлении, а как о движении и по вертикали, и 

по горизонтали, с охватом всех уровней и структур и «наверху», и «внизу». Все это позволит 

установить вслед за экономическими культурные, научные, а затем и политические связи 
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между государствами региона, городами, районами, научными и производственными 

центрами. 

Движущими силами Кавказского общего рынка могли бы стать - взаимная выгода, 

добровольность, экономическое сотрудничество, равенство всех стран и народов. Это 

привело бы к беспошлинной и безвизовой зоне на Кавказе, здесь образовалась бы некая 

«Шенгенская» зона международного сотрудничества. В перспективе можно было бы иметь 

единую валюту. 

Развитие и сотрудничество стран, расположенных в регионе, способствовало бы 

созданию Международного кавказского банка развития и реконструкции. В результате 

сложились бы общие финансовые рычаги, механизм расчетов и платежей, система 

финансирования приоритетных и перспективных отраслей экономики, науки, образования, 

туризма, транспорта и т. д. Тем самым народы и страны Кавказа исключили бы войну раз и 

навсегда из своих отношений. Однако, несмотря на очевидные выгоды таких начинаний для 

всех и каждого, на Кавказе подобное пока невозможно. Во-первых, потому что пока 

Республика Армения, при поддержке извне, держит под своей оккупацией 20% 

национальной территории Республики Азербайджан, не может быть общего Кавказского 

дома. Во-вторых, этому не бывать до тех пор, пока не будет восстановлена территориальная 

целостность Грузии. И, наконец, до тех пор, пока не будет достигнута стабильность на 

Северном Кавказе. 

Согласованная политика позволила бы отработать общую позицию в отношении 

инициаторов конфликтов и гасить очаги напряженности в зародыше. В этом случае исчезли 

бы коварство, сепаратизм, религиозный и геостратегический соблазны. И великие 

государства во имя всеобщей безопасности не могли бы руководствоваться узконациональ-

ными интересами. Что имеется в виду? Во-первых, мировые или региональные державы 

должны отбросить собственные интересы во имя всеобщего мира, стремиться к обеспечению 

равной безопасности всех государств данного региона. От них требуется четкий и честный 

подход к возникшим проблемам и их своевременные, безотлагательные решения. 

Кардинальное значение имеет концепция мирового геостратегического порядка и 

безопасности. Цивилизованное поведение должно стать императивом для всех и, прежде 

всего, тех, кто непосредственно участвует в конфликте или оказался вовлеченным в 

водоворот событий. 

К этим выводам следует сделать существенные коррективы, которые внесла 

антииракская война мировой коалиции держав под эгидой США и Англии. Соединенные 

Штаты в ее ходе не только проигнорировали решения Совета Безопасности ООН, а также 

выводы специальной комиссии СБ ООН по Ираку во главе с X. Бликсом, но и не сочли 

необходимым посчитаться с позициями главных партнеров по атлантической солидарности и 

НАТО - Франции и Германии. Пренебрегая предупреждениями России, США фактически 

низвели ее к роли второстепенной страны, не влияющей на их политику. Известно громкое 

заявление Президента РФ В. Путина, что «действия США - это большая политическая 

ошибка», позже распространенное в ООН как выражение официальной позиции России 

относительно войны в Ираке.[5] 

Суть проблемы в том что, установив господство над Ираком, США тем самым сомкнули 

геостратегическое кольцо: с востока (Афганистан) и с запада (Ирак). Этим актом они решили 

несколько задач: 
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• установили контроль над одним из основных нефтяных производителей в мире - 

Ираком (еще раньше, в 90-х годах XX в., в ходе первой антииракской войны был установлен 

контроль над Кувейтом и Саудовской Аравией). Теперь США надолго смогут 

законсервировать свои нефтяные месторождения для будущих поколений; 

• связали руки амбициозным соседям Ирака; 

• лишили Россию ее главного союзника в арабском мире и в регионеюжнее Кавказа; 

• подошли вплотную к границам Сирии и Ирана, которые пользуются поддержкой 

России и обеспечиваются ее оружием; 

• облегчили себе воздействие на разрешение израильско-палестинского конфликта; 

• сомкнули большое кольцо геостратегического значения, обойдя Россию с юга и 

создав мощный плацдарм на кавказском направлении, последствия чего дадут знать о себе 

позже; 

• начав войну фактически в одиночку (если не считать поддержку Англии, пославшей в 

Ирак 45 тыс. солдат), США показали, что остаются единственной в современном мире 

супердержавой и способны наказать любую страну, не подчинившуюся их воле. 

В том, что Южный Кавказ стал сферой геостратегических интересов США, величайшую 

роль сыграла сама Россия. После распада СССР этот стратегический регион на какое-то 

время был предоставлен сам себе. Россия была занята внутренними делами и не помышляла, 

что бывшие союзные республики сумеют так быстро ощутить плоды свободы и вести 

самостоятельную внешнюю политику. Именно тогда государственный секретарь в 

правительстве Б. Ельцина Г. Бурбулис открыто заявил: пусть независимые постсоветские 

государства потешатся свободой и, потеряв все, будут умалять Россию, чтобы она их 

приняла обратно. В первые годы после образования независимых государств Россия, по 

существу, выдавливала их из сферы своего влияния.[6] 

Вследствие такой политики новые суверенные республики с каждым днем все более 

дистанцировались от России. А ее руководство ошибалось: вместо установления 

равноправных, нормальных отношений с независимыми государствами оно встало на путь 

угроз, шантажа, экономической блокады, создания конфликтов между странами и т.п. Россия 

просто оставила их один на один с их проблемами. К тому же, стремясь манипулировать 

участниками конфликтов, она действовала столь робко, что способствовала скорее 

ослаблению, чем укреплению своих позиций в постсоветских странах. Все это не 

ускользнуло от внимания Запада, и он начал действовать более решительно. В результате, 

например, государства Южного Кавказа стали искать понимания на Западе, не полагаясь на 

объективность России в регулировании таких меж- и внутригосударственных конфликтов, 

как армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский, грузино-абхазский и грузино-

югоосетинский. 

Неэффективные действия российского руководства в этот период объяснялись 

несколькими причинами. Во-первых, Россия не осознала в полной мере свою роль и место на 

постсоветском пространстве. Ей казалось, что, объявив себя правопреемницей СССР, она 

автоматически займет везде и всюду его место. Во-вторых, вместо того, чтобы быстрее 

погасить очаги конфликтов, возникших еще в бывшем Советском Союзе, Россия стала их 

раздувать, надеясь тем самым закрепиться в новых суверенных государствах. 

Проповедовалась недальновидная, проимперская внешняя политика в расчете на то, что все 

вновь приобретшие независимость страны, став субъектами международного права, тем не 
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менее будут подчиняться России и войдут в зону ее ответственности. 

Однако спустя некоторое время ситуация быстро начала меняться и вышла из-под 

российского контроля. Вскоре весь Южный Кавказ превратился в арену соперничества США 

и соседних региональных держав -Турции и Ирана, причем геостратегии РФ и США в этом 

регионе носят диаметрально противоположный характер. Каждая бывшая советская 

республика, обретя независимость, стала проводить самостоятельную внешнюю политику, 

порой не оглядываясь на великие державы. 
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Реалистская теория подчеркивает важность межгосударственного сотрудничества, так 

как это сотрудничество определяется национальными интересами. Либеральный подход 
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Понятие сотрудничества предполагает в первую очередь совпадение интересов. 

Поскольку мировой политический процесс, как показывает опыт, представляет собой плохо 

регулируемый и плохо предсказуемый процесс, постольку понятие «интересы» становится 

ведущим для понимания сути международного сотрудничества. В быстроменяющемся мире 

быстро меняются и интересы. Соответственно распадаются политические группировки. 

Поэтому всегда актуален известный афоризм, гласящий, что в мире нет и не может быть 
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постоянных союзников, постоянными могут быть только интересы. 

Для сотрудничества характерно также то, что оно отрицает насилие. То есть 

сотрудничество как политический процесс предполагает неприменение насилия по 

отношению к тому, с кем сотрудничаешь. Суть сотрудничества, основанного на общности 

интересов, предполагает отсутствие насилия. Причем важно, что отсутствие насилия в 

отношениях между сотрудничающими сторонами, вовсе не должно быть политическим или 

идеологическим предписанием, некоторой предписывающей нормой, оно должно логически 

вытекать из ситуации (пусть временного) совпадения интересов. 

Сотрудничество в реализации геополитических интересов непосредственно связано с 

таким понятием политической науки, как «анархия». Как пишут исследователи, со времен 

Фукидида международная политика формируется под влиянием анархии (3, 317). Это 

означает, что, несмотря на значительные успехи в развитии современной цивилизации, 

крушение тоталитарных режимов, приобщение к демократическим и либеральным 

ценностям все большего числа субъектов международного права, управление мировым 

политическим процессом остается все таким же неуправляемым, как и в прошлом. Как 

отмечают исследователи, международная анархия стимулирует соперничество и конфликт 

между государствами и подавляет их готовность сотрудничать, даже когда они разделяют 

общие интересы (1, 485). А отсутствие международного правителя не только делает войны 

возможными, но и усложняет процесс достижения общих целей для государств, которые 

удовлетворены status-quo (2,167). Таким образом, международная система воспринимается 

рядом ученых как набор элементов (национальных государств), которые действуют в 

условиях анархии (4,.622).  

Основные положения политического реализма, или «классической парадигмы» 

международно-политической науки, связаны с пониманием международных отношений как 

силового противоборства государств за власть в анархической среде на основе национальных 

интересов. Государства – главные и фактически единственные действующие лица, которые 

принимаются во внимание при анализе международной политики с позиций политического 

реализма. Более того, важнейшие мировые проблемы решаются крупнейшими и наиболее 

мощными из них: основным условием и инструментом международной стабильности и 

сохранения мира политический реализм считает баланс сил между великими державами, 

устанавливаемый ими самими. Удел остальных – малых и даже средних государств – 

добровольно или принудительно следовать правилам игры, которые им диктуют 

сильнейшие. При этом государства рассматриваются как некие непроницаемые и подобные 

друг другу величины, реагирующие, по сути, одинаково на внешние воздействия и 

различающиеся лишь своей величиной и мощью. Подобные позиции, которые в той или 

иной мере характерны для всех предшественников и представителей «классической 

парадигмы» от Фукидида до Ганса Моргентау, фактически оставляют немного возможностей 

для анализа проблемы международного сотрудничества. 

Вместе с тем было бы неверно сводить данное направление лишь к его самым общим, 

парадигмальным, положениям. Во-первых, политический реализм не представляет собой 

некоего монолита, а его сторонники отнюдь не демонстрируют полного единства взглядов по 

всем рассматриваемым ими проблемам международной политики: Во-вторых, реализм не 

получил бы такого распространения как в академической, так и в политической среде, если 

бы он не пытался осмыслить с присущих ему исходных позиций все актуальные проблемы 
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международных отношений. И то, и другое можно проследить на примере работы Арнольда 

Уолферса «Разногласия и сотрудничество. Эссе по международной политике» (5). 

Три группы основных целей, которые государства преследуют на международной арене, 

– это развитие, безопасность и сотрудничество. Последнее понимается А. Уолферсом как 

необходимая для безопасности государства его национальная «самоотреченность» (по сути, 

добровольный отказ государства от части своего суверенитета в целях своего (и общего) 

выживания), направленная на достижение международной солидарности, господства закона 

и мира. Признавая, что сотрудничество выходит за рамки национального интереса (в 

понимании реалистов), Уолферс подчеркивал, что они вовсе не обязательно противоречат 

друг другу, поскольку «самоотреченность» согласуется с другими элементами этого 

интереса. 

Конечно, оставаясь в рамках классической парадигмы, Уолферс, хотя и отмечает, что 

«черта, разделяющая дружеские и враждебные отношения, не всегда четко определена», 

одновременно настаивает на предпочтительности вторых как объекта научного 

исследования: по его мнению, внимание общественного мнения и большинства авторов 

фиксируется именно на враждебных отношениях стран, поскольку спокойно протекающие 

взаимоотношения не вызывают большого интереса. В рамках основных положений 

рассматриваемой парадигмы остается и понимание им сотрудничества как взаимодействия 

государств, рассматриваемых в качестве «организованных групп людей». Уолферс 

подчеркивает и то, что первостепенным видом сотрудничества остаются военные и военно-

политические союзы и альянсы, заключаемые государствами в целях коллективной обороны. 

При этом он отвергает какую-либо возможность формирования международной системы 

коллективной безопасности, а тем более мирового правительства. Все это, конечно, обедняет 

анализ международного сотрудничества. 

Однако, сводя международное сотрудничество к межгосударственным взаимодействиям, 

а последние – к военно-политическим объединениям, Уолферс призывал исследователей не 

упускать из вида и того, что в международную политику все более решительно вторгаются 

субстанциональные, межнациональные и наднациональные акторы, которые должны стать 

предметом академического анализа. Он отмечал «способность некоторых организаций 

действовать как национальные и транснациональные акторы», что объясняется, по его 

мнению, тем фактом, что люди идентифицируют себя не только с государствами-нациями, 

но и с другими организованными группами. Автор придавал исследованию типов 

межгосударственного сотрудничества как адаптации (путем его расширения) содержания 

центральной категории «классической парадигмы» – «национальный интерес» – к 

намечавшимся новым реальностям международной жизни. 

В наши дни проблема международного сотрудничества все более заметно перемещается 

с периферии в центр внимания и академических кругов, и государственных деятелей, 

международных организаций, руководителей крупных производственных, финансовых, 

информационных и иных структур и объединений. Примерно с 1980-х гг. изучение 

рассматриваемой проблемы выходит из тени конфликтологии и приобретает относительно 

самостоятельный характер. Предметом анализа становятся такие «малозначащие» с позиций 

прошлых лет вопросы, как внутренние причины сотрудничества, стимулирующая или 

препятствующая роль в его развитии международной среды, пути, ведущие к 

сотрудничеству, его причины и следствия, его формы и типы. Весьма важно, что дискуссия 
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по проблемам международного сотрудничества все более выходит за рамки 

межпарадигмального спора о его возможности или невозможности в условиях анархической 

международной среды. 

Иначе говоря, сегодня наблюдается явное повышение теоретического статуса 

рассматриваемой проблемы. Это связано с такими изменениями в международной среде, как 

возрастание экономической, финансовой и информационной взаимозависимости мира, 

массовый выход на мировую арену многообразных транснациональных акторов, революции 

в СМИ и средствах коммуникации.  

Активность международных организаций в мире, проявляющаяся в различной форме, 

используется представителями либерально-идеалистической парадигмы для обоснования 

своего подхода к международному сотрудничеству, который выходит за рамки чисто 

межгосударственного взаимодействия. Здесь можно отметить гуманитарную помощь, 

деятельность различных образовательных проектов, помощь неправительственным 

организациям, разработку совместных экономических проектов и т.д. Как правило, 

деятельность всех международных организаций проходит под лозунгами глобализации, 

демократизации и либерализации. После развала социалистической системы, что было 

воспринято в мире как торжество либеральных ценностей, на всем постсоциалистическом 

пространстве идут одни и те же процессы, наиболее абстрактно и обобщенно называемые 

интеграцией в мировое экономическое, политическое и культурное пространство. И 

действительно, то, что обычно понимается под интеграцией в мировое сообщество, 

предполагает торжество в жизни принципов глобализации, демократизации и 

либерализации. 
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XX YÜZĠLLĠYĠN SONLARINDA TÜRKĠYƏNĠN AVROPA SĠYASƏTĠ: PROBLEMLƏR 

VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

Müasir dünya siyasətinin aktorları içərisində dövlətlərlə yanaşı, beynəlxalq dövlət və qeyri-dövlət 

təşkilatların da mühüm yer tutur ki, bunların iştirakı ilə ümumbəşəri problemlərin nizamlanmasına, 

ümumplanet miqyası almış qloballaşma prosesləri ilə bağlı təzahür edən taleyüklü məsələlərə dünya 

birliyinin diqqətini cəlb etmək mümkündür. Bu qurumlar dövlətlərarası əməkdaşlığın genişlənməsində 

əhəmiyyətli rol oynayırlar. 

Məqalədə Türkiyə Respublikasının Avropa birliyinə inteqrasiyası ilə bağlı məsələlər təhlil edilir, 

ortaq maraqlar açıqlanır, bu prosesi stimullaşdıran və əngəlləyən məqamlara aydınlıq gətirilir, habelə 

Avropa İttifaqının ―ikili standartlar‖ siyasəti məhkum edilir. 

Açar sözlər: Avropa birliyi, ―xristian klubu‖, Türkiyə, zirvə görüşləri, inteqrasiya, gömrük ittifaqı, 

Barselona prosesi, Yaxın Şərq, milli azlıqlar, Kopenhagen tələbləri.  
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ЕВРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА ТУРЦИИ В XX ВЕКЕ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В дополнение к субъектам мировой политики в современных государствах, международных 

правительственных и неправительственных организацих важную роль в решении этих проблем 

с универсальным, процессов глобального масштаба, связанных с вопросами глобализации, 

которая имеет решающее значение для привлечения внимания международного сообщества 

возможной играть. Эти институты играют важную роль в активизации двустороннего 

сотрудничества. 

Статья продолжает анализировать проблемы, связанные с интеграцией Республики 

Турции в Европейский Союз, общих интересов, раскрытых в этом процессе, стимулируя и 

предотвращает точки, которые будут уточнены, а также "двойные стандарты" политика 

Европейского Союза обречена. 

Ключевые слова: Европейский союз, «Христианская клуб», Турция, саммиты, интеграция, 

Таможенный союз, в рамках Барселонского процесса, Ближний Восток, этнические 

меньшинства, требования Копенгагене. 
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PROSPECTS 

 

In addition to actors in world politics in the modern states, international governmental and non-
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governmental organizations play an important role in the resolution of these problems with the 

universal, global scale, which is associated with the processes of globalization have brought to the 

attention of the world community can be of vital issues. These institutions play an important role in 

boosting bilateral cooperation. The article goes on to analyze issues related to the integration of the 

Republic of Turkey to the European Union, the common interests disclosed in this process, stimulating 

and prevents the points are clarified, as well as the European Union's "double standards" policy is 

doomed. 

Key words: European Union, "Christian club", Turkey, summits, integration, customs union, the 

Barcelona Process, the Middle East, ethnic minorities, Copenhagen requirements. 

 

Müasir dünya siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri kimi, beynəlxalq münasibətlər 

sistemində dövlətlərlə yanaĢı, beynəlxalq dövlət və qeyri-dövlət təĢkilatların da fəal iĢtirakıdır ki, bunun 

nəticəsində ümumbəĢəri problemlərin nizamlanması, ümumplanet miqyası almıĢ qloballaĢma ilə bağlı 

təzahür edən taleyüklü məsələlərə dünya birliyinin diqqətini cəlb etmək mümkün olur. Müasir dövrdə 

subregion, region və ya kontinent hüdudlarında beynəlxalq təĢkilatların yaradılması xalqlar arasında 

çoxtərəfli əlaqələrin inkiĢafını və geniĢləndirilməsini təmin edir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünya siyasət 

meydanına cıxan bütün dövlətlərin, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətində 

beynəlxalq təĢkilatlarla, o cümlədən də Avropa qurumlarından ATƏT, Avropa Ġttifaqı və Avropa ġurası 

ilə əməkdaĢlıq mühüm yer tutur. 

Müasir dövrdə Avropa inteqrasiya proseslərinə qoĢulmaq, Avropa iqtisadi məkanına qatılmaq 

siyasəti yeridən dövlətlərdən biri də Türkiyə Respublikasıdır. 1963-cü ildən Avropa Birliyinə 

assosialiyalı üzvlərdən biri kimi Türkiyə bu yönümdə dönmədən siyasi xətt yeridir (7). Türkiyə ilə 

Avropa Ġttifaqı arasında gömrük birliyinin qurulmasını nəzərdə tutan 6 Mart 1995 tarixli Ortaqlıq 

komissiyasının qərarına əsasən iki subyekt arasında informasiya və fikir mübadiləsini həyata keçirmək, 

Ortaqlıq komissiyasına tövsiyələr etmək və Gömrük birliyinin düzgün iĢ rejimini təmin etmək üçün, 

qarĢı tərəflərin təmsilçilərindən təĢkil edilmiĢ xüsusi Komitə təsis olunmuĢdu. Bu komitə ümumi qurum 

olaraq ayda ən azı bir dəfə toplanmalı idi.  

Türkiyə-AĠ iĢbirliyinin həyata keçirilməsi üçün yaradılmıĢ Komitənin toplantılarında Gömrük 

birliyinin iĢinə birbaĢa aid olan, ticarət siyasəti, üçüncü ölkələrlə imzalanan və sənaye məhsulları olmaq 

etibarilə ticarət sahəsi olan anlaĢmalar, rəqabət, fikir və sənaye mülkiyyəti və gömrük məsələləri 

sahələrində müəyyən edilmiĢ çərçivə fəaliyyət proqramları qarĢılıqlı olaraq həyata keçirmək nəzərdə 

tutulurdu ki, bu prosesdə əməkdaĢlığın gələcək perspektivlərinin müəyyənləĢdirilməsi nəzərdə 

tutulurdu(8).
 

Müasir dünya təcrübəsinə əsasən iqtisadi birləĢmələr əsasən ortaq iqtisadiyyatlarla qurulan sistemin 

xüsusiyyətlərinə bağlı olaraq fərqli Ģəkillər ala bilərdi. Mövcud normalara görə, gömrük birliyi iqtisadi 

birləĢmənin bir Ģəkli olub beynəlxalq hüququn subyektləri arasında daha çox tətbiq olunur. Ġqtisadi 

birləĢmələrin baĢlıcalarından olan sərbəst ticarət regionlarında tərəflər arasında gömrük vergiləri ortadan 

qaldırılır və bölgə daxilində əmtəə dövriyyəsinin artırılması hədəflənir ki, bu sistemdə ortaq xarici 

iqtisadi siyasət həyata keçirilmədiyi üçün tərəfdaĢ dövlətlər beynəlxalq ticarətdə öz gömrük tariflərini 

müəyyən etməkdə sərbəstdirlər. Tətbiq edilməsi nəzərdə tutulan bu sistemin baĢlıca çatıĢmayan cəhəti 

tərəflər arasında ortaq sərhədlərdə əmtəə və xidmətlərin dövriyyəsinə nəzarətin ləğv edilməməsidir. 

Belə iqtisadi birləĢməyə nümunə olaraq 1960-cı ildə təsis olunmuĢ Avropa Azad Ticarət Asossasiyasını 

(AATA) göstərmək olar(10, 126).  

Hazırda gömrük birliyi Ģəklindəki iqtisadi birləĢmələrdə sərbəst ticarət bölgəsi rejiminə ortaq xarici 
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ticarət siyasəti rejimi də əlavə edilir. Bu səbəbdən, həmin sistemdə tərəfdaĢ dövlətlər kvotalar və 

gömrüksüz mal idxalı, ortaq gömrük tarifi kimi məsələlərdə ortaq bir siyasət həyata keçirmək 

məcburiyyətindədirlər. AĠ-nin qurulduğu ilk illrədəki vəziyyəti ilə, 1 Yanvar 1996-cı ildən etibarən 

Türkiyə ilə AB arasında qurulan gömrük birliyi bu cür iqtisadi birləĢməyə veriləcək ən yaxĢı nümunə 

kimi götürülə bilər (2).
 

Türkiyə ilə AĠ arasındakı Ankara anlaĢmasının 10-cu maddəsində iki subyekt arasında göstərilən 

iqtisadi birləĢmə modeli, yuxarıdakı xüsusiyyətləri açıqlanan gömrük birliyidir. Həmin maddəyə görə, 

müqavilə mərhələli olaraq həyata keçirilməsi nəzərdə tutulan və əmtəələrlə əlaqəli hər növ ticarəti əhatə 

edəcək olan gömrük birliyinin Ģərtləri göstərilirdi: ―Birlik üzvü olan dövlətlərlə Türkiyə arasında, bu 

anlaĢmanın hədəflərinə zidd olan beynəlxalq istehsalı qorumaq üçün idxalat və ixracata tətbiq edilən 

gömrük vergiləri və bərabər təsirli hər növ rəsmi tədbirlərin və məhdudiyyətlərinin qadağan edilməsi 

vacibdir‖. Eynilə, Türkiyə tərəfindən, birliyin üçüncü dövlətlərlə tətbiq etdiyi ortaq tariflərinin 

mənimsənilməsi və xarici ticarətlə əlaqədar birliyin digər qanunlarına adaptasiya vacib sayılırdı(2).
 

Müqavilədə nəzərdə tutulan gömrük birliyi həm daxili ticarəti, yəni AB-nin üzvü olan dövlətlər 

arasındakı idxalatı və ixracatı, həm də xarici ticarəti, yəni birlik dövlətlərinin üçüncü dövlətlərlə 

ticarətini əhatə etməkdədir. Bu səbəbə görə birliyin daxili ticarəti çərçivəsində Türkiyənin, birlik 

bazarına qarĢılıqlı sürətdə sərbəst daxil ola bilməsi üçün öz gömrük hüququnu birlik hüququna uyğun 

olaraq qurması vacib Ģərt kimi göstərilirdi. 

Müasir dövrdə Avropa Ġttifaqının siyasi və iqtisadi məkanca geniĢlənməsinin gündəliyində 

―Türkiyə ilə nə etməli‖ sualı öz aktuallığını saxlamaqdadır. Avropa Ġttifaqı etiraf etməsə də, onu həmiĢə 

qapalı ―xristian klubu adlandırıblar‖. Avropanın ərazisini, əsas dinini, siyasi və sosial xüsusiyyətlərini 

özündə birləĢdirən ümumi Avropa mədəniyyəti artıq Avropanın vahid milli kimliyini meydana 

çıxarmıĢdır. Ənənəvi ―biz‖ və ―onlar‖ prizmasından yanaĢanda, avropalıların çoxu getdikcə 

güclənməkdə olan Türkiyəni ―onlar‖ kateqoriyasında görürlər (3, 276) və təsadüfi deyil ki, AĠ dövlətləri 

məhz bu prizmadan çıxıĢ edərək Türkiyənin Avropaya inteqrasiyasını əngəlləmək üçün maneələr 

yaratmaqdadırlar. 

Avropa Ġttifaqı dövlətlərinin 1997-ci il dekabrın 12-13-də Lüksenburqda toplanan zirvə görüĢündə 

müzakirələr birliyin gələcəkdə geniĢlənmə prosesinin üzərində cəmlənmiĢdi. Bu görüĢdə birliyə 

qatılmaq istəyən 10 Orta və ġərqi Avropa dövləti ilə Cənubi Kipr Rum Cümhuriyyətini öz daxilinə alan 

bir geniĢləmə prosesinin baĢladılması qərara alınmıĢdı. Bu proses, AĠ-nin məzmunca yeni dövrə daxil 

olmasını əks etdirən Maastrix müqavilələrinin (1993) həyata keçirilməsi Ģəraitində olacaqdı (1, 49). 

Müqaviləyə görə: ―hər hansı bir Avropa dövləti, birlik üzvü olmaq üçün müraciət edə bilər. Üzv olmaq 

istəyən dövlət, müraciətini Avropa Parlamentinə yönəldəcək, parlamentdə komissiyaya açıqlandıqdan 

və Avropa Parlamentinin dəstəyini aldıqdan sonra, səs birliyi ilə hərəkət edəcəkdi‖.  

Bu zirvə görüĢü ilə, birliyə üzvlük üçün dövlətlərin bərabər tələblərə əsasən istiqamətlənmiĢ 

olduqlarını və qatılma müddətində bərabər əsasda yer aldıqlarına diqqət verilmiĢ olması ilə eyni 

zamanda, bu dövlətlərdən sadəcə, Kipr, Macarıstan, PolĢa, Estoniya, Çexiya və Slaveniya ilə birlik 

arasında üzvlüklə bağlı ikitərəfli hökumətlər arası konfransların 1998-ci ildə toplanması 

qərarlaĢdırılmıĢdı (9, 154). Göründüyü kimi, birliyə qatılması nəzərdə tutulan dövlətlərin hamısı xristian 

dünyasını təmsil edirdilər və AĠ-yə qatılmaq üçün heç də ilk eĢelonda deyildilər.
 

Qeyd edək ki, əvvəllərdə olduğu kimi, Lüksenburq Zirvəsində də Türkiyənin birliyə üzv qəbul 

edilməsi məsələsinə baxılmıĢ, digər dövlətlərlə eyni tələblər əsasında qiymətləndirilə biləcəyi qeyd 

edilməklə yanaĢı, qatılmaq görüĢləri üçün konkret tarix müəyyənləĢdirilməsə də qərara gəlinmiĢdi ki, 

Türkiyə birliyə daxil edilmək üçün ―üçüncü eĢelona‖ saxlansın. GörüĢdə habelə, Türkiyənin birliyə 
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qatılma yolu təyin edilmiĢ və Türkiyəni hər sahədə AĠ-na yaxınlaĢdıraraq, onu üzvlük üçün hazırlayacaq 

bir strategiyanın qurulmasının önəmi açıqlanmıĢdı.  

Zirvə görüĢünün götürdüyü strateji xəttə görə, Ankara anlaĢmasının irəli sürdüyü imkanların inkiĢaf 

etdirilməsi, gömrük birliyinin dərinləĢdirilməsi, maliyyə iĢ birliyinin tətbiq edilməsi və Türkiyənin bəzi 

birlik proqramlarına və qurumlarına qatılması nəzərdə tutulurdu. Əldə olunmuĢ razılaĢmalara əsasən 

1998-ci ilin əvvəllərində Avropa Komissiyası 50 milyon avro tutarında bir maliyyə paketi ilə bu 

startegiyanı dəstəkləmək üzrə iki çərçivə sənədi qəbul etmiĢdi (1, 26). Burada qeyd edilirdi ki, Türkiyə 

namizəd ölkə olma arzusunu ifadə etmiĢdir və artıq bir namizəd ölkə olaraq qəbul edilməlidir. Ancaq, 

müzakirələrin aparılması üçün, ilk öncə siaysi tələblər yerinə yetirilməlidir. Burada Türkiyədə islahatları 

təĢviq etmək və dəstəkləmək üçün Avropa birliyinin tələbləri əsasında konkret olaraq aĢağıdakı 

addımlar atılmalı idi: 

a) Türkiyədə insan hüquqları məsələsinə xüsusi diqqət verilməli, bu sahədə siaysi dialoqun 

aparılması gücləndirilməli idi; 

b) Avropa birliyinə tam inteqrasiyadan öncə birliyin maliyyə yardımlarının cəmləĢdirilməsi və 

ümumi iqtisadi siyasətin yeridilməsi, əslində bunun reallaĢdırılması üçün Türkiyənin ilk növbədə birliyə 

inteqrasiyası vacib idi ki, Avropa dövlətləri, xüsusilə Almaniya bunu istəmirdi;  

c) Türkiyəyə bütün birlik proqram və qurumlarına qatılma imkanının verilməsi və bunun 

monitorinqinin aparılması; 

d) Normaların mənimsənilməsi və həyata keçirilməsi üçün Beynəlxalq proqramla birlikdə ortaq 

dəyərlərin müəyyənləĢdirilməsi;  

e) ortaq dəyərlərin iĢləməsinə nəxarəti həyata keçirmək üçün, Avropa müqavilələri çərçivəsində 

iĢləyənlərə bənzər mexanizmlərin qurulması və Türkiyənin həyata keçirdiyi islahatların 

uyğunlaĢdırılması məqsədi ilə, normaların analitik incələnməsinə yönəlmiĢ addımların atılması (1, 27).
 

GörülmüĢ iĢlərin nəticəsi idi ki, Avropa Komissiyasının 1999-cu ilin oktyabrındakı hesabatında 

Türkiyənin son illərdəki siyasi inkiĢafı əsasında Türkiyənin demokratik sistemin əsas xüsusiyyətlərinə 

sahib olduğu qeyd edilmiĢ, bununla belə, ölkənin Kopenhagen tələblərinə hələ də cavab verə bilmədiyi 

ifadə etmiĢdi. Türkiyəyə qarĢı irəli sürülən ittihamların içərisində insan hüquqlarının və azlıqların 

qorunmasında ciddi əksikliklərin olduğu, Milli Təhlükəsizlik Qurumunun cəmiyyətin siyasi həyatında 

hələ də böyük rol oynadığı, Dövlət Təhlükəsizlik Məhkəmələrinin varlığının demokratik sistemin 

mövçudluğuna çətinliklər yaratdığı kimi məsələlər qeyd edilmiĢdi.  

Digər tərəfdən, Türkiyənin bazar iqtisadiyyatının bir çox xüsusiyyətlərinə sahib olduğu, makro 

iqtisadi inkiĢafın davam etdirilməsi və hüquqi islahatlara dair proqramlarını həyata keçirməsi 

istiqamətində önəmli, fəqət yetərli olmayan irəliləmə edildiyi və birlik içində rəqabət təzyiqləri və bazar 

gücləri ilə ayaqlaĢa biləcəyi fikirlərinə yer verilmiĢdir. Burada həmçinin qeyd edilirdi ki, Türkiyə istisna 

kimi, namizəd ölkələr sırasında hüququn üstünlüyünə hörmət edən, istiqrarlı və sağlam demokratiya 

yönümündə inkiĢaf etməkdə olan cəmiyyət quruculuğunu həyata keçirmək istiqamətində fəaliyyət 

göstərməkdədir(4).  

Avropa Komissiyasının qənaətinə görə, Türkiyə namizəd ölkə olma arzusunu artıq ifadə etmiĢdir və 

bu belə də qəbul edilməlidir. Müasir dövrə qədər Türkiyə üçün Avropa strategiyası, digər namizəd 

ölkələrlə müqayisədə dar çərçivədə tətbiq olunmadadır. Xüsusilə də uyğunlaĢma dövründə dəstək ola 

biləcək AB maliyyə yardımları kifayət qədər zəif səviyyədə həyata keçirildi. Köklü islahatları təĢviq 

etmək üçün konkret addımlar atmaq və politoloqlara görə, Türkiyə ilə əlaqədar strategiyanı 

yeniləĢdirmək zamanı gəlmiĢdir.  

Türkiyəyə münasibətdə yeridilməkdə olan bu strategiyanın ölkənin mövcud vəziyyəti ilə əlaqəli 
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spesifik xüsusiyyətləri mühafizə edilərək irəlidə digər namizəd ölkələrlə izlənən strategiyaya daha da 

yaxınlaĢdırıla bilər. AĠ tərəfindən reallaĢdırılmaqda olan konkret maneələrə və yasaqlara baxmayaraq 

Türkiyənin dünya siyasət meydanında mövqelərinin getdikcə güclənməkdə olması və hazırda Yaxın 

ġərqdə cərəyan etməkdə olan hadisələrə təsir imkanları baxımından Avropaya gərəkli olması öz sözünü 

deməkdədir. Qeyd edək ki, Avropa birliyinin təĢəbbüsü ilə 1995-ci ildə əsası qoyulmuĢ Barselona 

prosesinin taleyi əslində Türkiyənin bu prosesdə hansı səviyyədə iĢtirakından asılıdır. 

Avropa Komissiyasının illər üzrə Türkiyə ilə bağlı hazırladığı məruzə və hesabatlarda ölkənin 

demokratiya yolu ilə inkiĢafında cüzi dəyiĢikliklərin baĢ verdiyi, vəziyyətin o qədər də dəyiĢmədiyi 

diqqətə çatdırılır, daxili və xarici siyasətdə nəzərə alınması vacib olan tövsiyyələrin isə demək olar ki, 

arası kəsilmirdi. Komissiya dönə-dönə insan azadlıqları və azlıqların hüquqlarına hörmət məsələsindəki 

əskikliklərdən bəhs edir, habelə ölkənin suverenliyinin qorunmasında mühüm rol oynayan Milli 

Təhlükəsizlik Nazirliyinin kanalı ilə ordunun siyasi həyatdakı rolunun artmasının narahatlıq doğurduğu 

diqqətə çatdırılırdı. Türkiyəni parçalamaq siyasəti yeridən kürd siyasi liderlərinən A.Öcalanın 

məhkəməsi ilə əlaqədar olaraq birlik ona ölüm cəzasının həyat keçirilməsinin arzu edilmədiyi mesajını 

dəfələrlə Türkiyə hakimiyyət dairələrinə catdırmıĢ və bunun reallaĢdırılmasına nail olmuĢdu. Birliyin 

baĢlıca iradlarından biri də Türkiyənin Ermənistanla dövlət sərhədlərini bağlaması ilə əlaqədar olmuĢdu 

ki, birlik bu məsələdə hər dəfə Türkiyənin ciddi təpkisi ilə qarıĢaraq geri çəkilməli olurdu (4). 

Uzunmüddətli müzakirələrin nəticəsi o oldu ki, 1999-cu ilin dekabrından Türkiyə və AĠ tarixində 

yeni bir dönəm baĢladı. Türkiyəyə diplomatiyası özünün rəsmən birliyə qatılma namizədliyi statusunu 

tanıtmağa nail olmuĢdu. 10-11 Dekabr 1999-cu ildə keçirilən Helsinki zirvə görüĢündə Türkiyə, Avropa 

Ġttifaqına ―namizəd ölkə‖ olaraq qəbul edilmiĢ, zirvənin yekun aktının IV, IX və XII maddələri 

Türkiyənin namizədliyi ilə əlaqədar məsələlərə həsr edilmiĢdi (7). Beləliklə türk diplomatiyasının 

minilliyin sonlarında yeritdiyi qərbyönümlü siyasət onun Avropa birliyinə qatılmasına gətirib çıxarmasa 

da, ona qarĢı birlik üzvləri tərəfindən yaradılmıĢ süni maneələrə baxmayaraq Türkiyə bu istiqamətdə 

fəaliyyətini davam etdirməkdə və maneələri aradan qaldırmaqdadır (5, 11). 
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Qədim və zəngin tarixə malik, çoxlu müharibə və itkilərlə qarĢılaĢmıĢ, 22 il parçalanmıĢ 

vəziyyətdə qalan Vyetnam 1976-ci ildə Kommunist Partiyasının rəhbərliyi altında birləĢdikdən sonra 

daxili və xarici siyasətdə çoxlu uğurlar qazanmıĢdır. Ġslahatlar sayəsində uğurla inkiĢaf etməkdə olan 

Vyetnam Sosialist Respublikası qonĢuları və dünya dövlətləri ilə geniĢ iqtisadi, siyasi və mədəni 

əlaqələr qurmuĢdur. Ümumiyyətlə, Vyetnamın iqtisadi inkiĢafında əsas amillərdən biri bu ölkənin 

xarici iqtisadi əlaqələridir. Beynəlxalq və regional təĢkilatlarda iĢtirakı bu ölkənin böyük həcmli 

iqtisadi yardımlar, kreditlər almasına, eləcə də ayrı-ayrı regionlarda ticarət əlaqələri qurması 

iqtisadiyyatının inkiĢafına təsir göstərmiĢdir.  

Vyetnamın daxil olduğu Cənub-ġərqi Asiya regionu ilə əlaqələr Azərbaycan Respublikasının da 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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xarici siyasətində xüsusi yer tutur. Belə ki, Azərbaycanın qlobal miqyasda nüfuzunun artmasından 

sonra onun Cənub-ġərqi Asiya regionu ilə də əlaqələri geniĢlənmiĢdir. Vyetnamla Azərbaycan 

arasında diplomatik münasibətlər müstəqilliyimizin əldə edildiyi ilk dövrlərdən qurulsa da, iki ölkə 

arasında münasibətlərin XXI əsrdəki inkiĢafı xüsusilə nəzərə çarpır.  

Azərbaycan-Vyetnam münasibətlərində yaxınlaĢmanın əsası hələ Sovetlər Ġttifaqı dövründə 

qoyulmuĢdu. Bu sahədə əvəzsiz rolu olan Ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri xüsusilə qeyd 

edilməlidir. Belə ki, 1983-cü ilin oktyabrında Sovet-Vyetnam dostluq və əməkdaĢlıq müqaviləsinin 

beĢ illiyi münasibətilə Vyetnam Sosialist Respublikasında keçiriləcək təntənəli tədbirlərdə iĢtirak 

üçün SSRĠ Nazirlər Sovetinin birinci müavini Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə SSRĠ nümayəndə heyəti 

Hanoya göndərilmiĢdi. Oktyabr ayının 28-də Sovet nümayəndə heyətini Vyetnam partiya və hökumət 

rəhbərləri qəbul etmiĢdilər. Heydər Əliyevin o zaman Vyetnam Kommunist Partiyasının Mərkəzi 

Komitəsinin baĢ katibi Le Zuan və digər Vyetnam liderləri ilə yüksək səviyyəli görüĢləri iki ölkə 

arasında münasibətlərin inkiĢafında mühüm rol oynadı.  

Oktyabrın 31-də isə Hanoyda SSRĠ ilə Vyetnam Sosialist Respublikası arasında dostluq və 

əməkdaĢlıq haqqında müqavilənin beĢ illiyi münasibətilə keçirilən mitinqdə nitq söyləyən Heydər 

Əliyev beĢ il əvvəl imzalanan müqavilənin iki ölkənin münasibətlərini keyfiyyətcə yeni mərhələyə 

çatdırmasından və Sovet-Vyetnam dostluğunun getdikcə möhkəmlənməsindən bəhs etmiĢdi (―Mən 

fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam: Ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti‖ (elektron 

resurs), Bakı: Regionların ĠnkiĢafı Ġctimai Birliyi, 2008, 57s.-http://filis.preslib.az/projects/toplu/ 

v2/fl_2.pdf).  

Həmin dövrdə Azərbaycan və Vyetnam arasında sənaye, xüsusilə neft və qaz sektoru, təhsil və 

digər sahələrdə münasibətlər qurulmuĢdu. Azərbaycanın neft və qaz sahəsi üzrə mütəxəssisləri 

Vyetnamın neft sənayesinin inkiĢafında əvəzsiz xidmətlər göstərmiĢ, iki ölkə arasında tələbə 

mübadiləsi geniĢlənmiĢdi. Vyetnam diplomatik missiyalarının saytında yerləĢdirilmiĢ məlumatda da 

Azərbaycanın hələ SSRĠ tərkibində olarkən Vyetnama neft və qaz sahəsində mütəxəssislər 

hazırlanmasında kömək etdiyi qeyd olunmuĢdur (Vietnam and the Republic of Azerbaijan relations // 

Vietnamese Diplomatic Missions, August 06, 2014- http://www.vietnamembassy-

brunei.org/vnemb.vn/cn_vakv/euro/nr060914165015/ns070924162719). Lakin Azərbaycanla 

Vyetnam arasında qardaĢlıq və ənənəvi səviyyədə münasibətlərin mövcud olmasına baxmayaraq, 

müstəqillikdən sonra uzun müddət yüksək səviyyəli görüĢlər keçirilməmiĢdi. Belə ki, Vyetnam 

Azərbaycanın müstəqilliyini 1991-ci ilin dekabrın 27-də tanımıĢ, 1992-ci il sentyabrın 23-də isə iki 

ölkə arasında diplomatik münasibətlər qurulmuĢdur. Lakin müəyyən müddət fasilədən sonra iki ölkə 

arasında yüksək səviyyəli nümayəndə heyəti mübadiləsi 2010-cu ildə Vyetnam Sosialist Respublikası 

baĢ nazirinin müavini Honq Çjun Hayın Azərbaycana səfəri ilə bərpa edilmiĢdir. 

Yüksək səviyyəli rəsmi səfərlərin təĢkilinə qədər də Vyetnam və Azərbaycan BMT və beynəlxalq 

forumlarda daim əlaqə saxlamıĢ, birgə fəaliyyət göstərmiĢlər. BaĢqa sözlə, Vyetnamı təmsil edən 

nümayəndə heyətləri beynəlxalq təĢkilatlarda ölkəmizin mövqeyi ilə həmrəylik nümayiĢ etdirmiĢlər. 

Bunun səbəbi Azərbaycanla Vyetnam arasında münasibətlərin dərin və möhkəm köklərə əsaslanması, 

eləcə də ölkələrimizin daim ədalət prinsiplərinə sadiq qalmasıdır. Ġki ölkə arasında tarixi əlaqələrin 

əsasının qoyulmasında isə Heydər Əliyevin xidmətləri misilsizdir. Bunu iki ölkə arasında keçirilən 

müxtəlif formatlı görüĢlər zamanı Vyetnam nümayəndələri də qeyd edirlər.  

2010-cu ildə Vyetnam və Azərbaycan arasında diplomatik pasport sahibləri üçün vizanın aradan 

qaldırılması barədə razılaĢma və iki ölkənin Xarici ĠĢlər nazirlikləri arasında əməkdaĢlıq haqqında 

protokol imzalandı (Azerbaijani President‘s visit to boost economic links (19-05-2014) // Vietnamese 
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Diplomatic Missions, August 06, 2014-http://www.vietnamembassy-brunei.org/vnemb. 

vn/tin_hddn/ns140519190315). Səfirliyin açılmasına qədər iki ölkə arasındakı əlaqələr iqamətgahı 

Moskvada olmaqla Vyetnamın Azərbaycandakı səfirliyi vasitəsilə həyata keçirilirdi. 2013-cü ildə isə 

Azərbaycan Respublikası Vyetnam Sosialist Respublikasında öz səfirliyini açdı. Bu hadisə 

Azərbaycanın Asiya siyasətində fəallaĢmasının daha bir göstərici idi. Belə ki, dünya siyasətində 

nüfuzu artan Azərbaycan Respublikası xarici siyasət istiqamətlərini Cənub-ġərqi Asiyaya doğru 

geniĢləndirir.  

2014-cü ilin may ayında Vyetnam Milli Assambleyasının sədr müavini Uonq Çu Lu və xarici 

iĢlər nazirinin müavini Nquyen Puonq Nqa Azərbaycana səfər etmiĢlər (Azerbaijani President‘s visit 

to boost economic links //Vietnamese Diplomatic Missions, 19 May 2014 

http://www.vietnamembassy-brunei.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns140519190315, ((06-08-2014))). 

Azərbaycanın xarici iĢlər naziri Elmar Məmmədyarovla görüĢən Vyetnam xarici iĢlər nazirinin 

müavini əməkdaĢlıq məsələlərini müzakirə edərək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft ġirkəti 

ilə ―Petro Vietnam‖ Ģirkəti arasında yaradılmıĢ əməkdaĢlığın daha da inkiĢafında maraqlı olduqlarını 

bildirmiĢdir. GörüĢ zamanı Nquyen Puonq Nqa E.Məmmədyarovu vyetnamlı həmkarı adından 

Vyetnama rəsmi səfərə dəvət etdi (Azərbaycan Vyetnamla əməkdaĢlığı geniĢləndirmək niyyətindədir 

// Trend, 12 aprel 2013-http://az.trend.az/news/politics/2138309.html).  

Azərbaycan və Vyetnam arasında ikitərəfli görüĢlərdə müzakirələrin mövzusu göstərir ki, 

Vyetnam Sovetlər Birliyi zamanı olduğu kimi müasir dövrdə də neft və qaz sektorunda əlaqələrdə 

xüsusilə maraqlıdır. Qeyd edək ki, Vyetnam Milli Neft və Qaz Qrupu (Petro Vietnam) yerli 

həmkarları ilə əməkdaĢlıq üçün hələ 2011-ci ildə Azərbaycanda öz ofisini açmıĢdır.  

Digər sahələrdə də ölkələrimiz arasında əlaqələr uğurla inkiĢaf etdirilir. Bunlara misal olaraq, 

2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının rabitə və informasiya texnologiyaları nazirinin Vyetnama 

iĢgüzar səfəri, 2013-cü ilin 11-13 aprel tarixlərində isə Vyetnamın xarici iĢlər naziri müavininin 

Bakıda keçirilən Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər Ġnstitutunun Məzunlar Forumunda 

iĢtirakını və digər ikitərəfli əlaqələri göstərmək olar (Azərbaycan-Vyetnam münasibətləri-

http://www.mfa.gov.az/files/file/Azerbaycan_-_Vyetnam_munasibetleri_25.07.2014.pdf).  

Vyetnam və Azərbaycan arasında ikitərəfli ticarət dövriyyəsi 2013-cü ildə 325 milyon dollar 

təĢkil etmiĢdir ki, bu da 2012-ci illə müqayisədə 10 dəfə artıqdır. Vyetnam əsasən mobil telefonlar, 

kompüter, elektronika və dəniz məhsulları ixrac edir, Azərbaycandan isə xam neft və benzin alır 

(Azerbaijani President‘s visit to boost economic links (19-05-2014) // Vietnamese Diplomatic 

Missions, August 06, 2014- http://www.vietnamembassy-brunei.org/vnemb.vn/tin_hddn/ 

ns140519190315).  

Beləliklə, iki ölkə arasında uzun müddətdir ki, diplomatik münasibətlərin mövcudluğuna 

baxmayaraq, yalnız son bir neçə il ərzində ikitərəfli əlaqələrdə nəzərəçarpacaq aktivliyin səbəbləri 

maraq doğurur. Çünki aralarındakı əlaqələr müəyyən tarixə malik olsa da, Azərbaycan - Vyetnam 

münasibətləri əsasən tələbə və neft sahəsində təcrübə mübadiləsindən ibarət olmuĢdur. Digər 

sahələrdə geniĢ miqyaslı birgə fəaliyyət nəzərə çarpmır. Fikrimizcə, bu hal təbiidir. Çünki 

regionlarımız arasındakı məsafə və maraqların uzlaĢdığı ümumi cəhətlər də çox olmamıĢdır. Bu 

mənada yalnız neft və qaz sektoru istisnadır. Lakin son dövrlərdə Cənub-ġərqi Asiyadakı proseslər və 

iqtisadi inteqrasiya, sürətli artım tempi, eləcə də geniĢ bazar və ucuz iĢçi qüvvəsi bütün dünya 

sərmayəçilərini bu regiona cəlb edir. Bir çox siyasi Ģərhçilər son dövrlərdə Azərbaycanın Vyetnama 

artan marağını məhz onun Cənub-ġərqi Asiya bazarına çıxmaq niyyəti ilə izah edirlər. 

Hələ Sovetlər Birliyi dövründə Azərbaycan-Vyetnam iqtisadi əlaqələri ilə bağlı görkəmli dövlət 

http://www.vietnamembassy-brunei.org/
http://www.vietnamembassy-brunei.org/vnemb.vn/tin_hddn/
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xadimi Heydər Əliyevin dediyi sözlər diqqəti cəlb edir. Prezident Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisinin 1993-cü ilin 29 sentyabrında keçirilən iclasında çıxıĢı zamanı ölkədəki bir çox daxili 

problemlərdən, iqtisadi inkiĢafı təmin edəcək yollardan bəhs edərkən keçmiĢi xatırlayaraq qeyd 

etmiĢdi: ―Mən Moskvada iĢlədiyim dövrdə - Afrikanın cənubunda, Cənubi Asiyada - Laosda, 

Vyetnamda, ġimali Koreyada olarkən orada Bakı kondisionerlərini görəndə sevinirdim ki, 

Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqının da istehsal etdiyi məhsullar dünya miqyasına 

çıxıb‖ (Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir (çıxıĢlar, nitqlər, bəyanatlar, məktublar, 

müsahibələr). Birinci kitab. Bakı: AzərnəĢr, 1997, 612s, s.126). Bu fakt ölkələrimiz arasında, 

Sovetlərin xarici siyasi kursu çərçivəsində olsa da, hələ o zamandan əlaqələrin mövcud olduğunu 

göstərir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin 2014-cü ilin 18 may tarixində baĢlanan və 

ayın 20-dək davam edən ġərqi və Cənub-ġərqi Asiya səfəri Azərbaycan Respublikasının bu regiona 

marağının artdığını bir daha göstərdi. Qeyd edək ki, Prezidentin bu səfəri Vyetnamdan baĢlamıĢdır. 

Ölkəmizin baĢçısı Ġlham Əliyev Vyetnam Sosialist Respublikasına ölkənin prezidenti Çjonq Tan 

Sanqın dəvəti ilə səfər etmiĢdir. Səfər zamanı Ġlham Əliyevlə Truonq Tanq Sanq arasında əvvəl 

təkbətək, sonra nümayəndə heyətlərinin iĢtirakı ilə geniĢ tərkibdə görüĢ keçirilmiĢ, beynəlxalq 

təĢkilatlarda əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi, enerji, elm, təhsil, turizm, investisiya qoyuluĢları və s. 

sahələrdə əməkdaĢlıq müzakirə olunmuĢdur.  

Bundan baĢqa, Azərbaycan Prezidenti Vyetnam Sosialist Respublikasının Milli Assambleyasının 

sədri Nquyen Sinh Hanq və ölkənin baĢ naziri Nquyen Tan Zunq ilə də görüĢmüĢdür.  

Prezident Ġlham Əliyevin Vyetnam səfəri zamanı daha bir görüĢ Azərbaycan ali məktəblərinin 

məzunu olmuĢ vyetnamlılarla təĢkil olunmuĢdur. Məlumdur ki, Sovetlər Birliyi zamanında Sovet 

Ġttifaqı-Vyetnam dostluğunun tərkib hissəsi kimi bu ölkəyə hərtərəfli yardım proqramı əsasında çox 

sayda vyetnamlı tələbə Sovetlər məkanında, o cümlədən Azərbaycanda təhsil alırdı. Vyetnam neft və 

qaza tələbatının olması ilə əlaqədar həmin sektorda mütəxəssislərə ehtiyac duyduğundan Azərbaycana 

gələn tələbələrin əksəriyyəti bu sahə üzrə təhsil alırdılar. Ġlham Əliyevin bir zamanlar Azərbaycanda 

təhsil almıĢ həmin Vyetnam vətəndaĢları ilə görüĢü zamanı da onların hazırda iki ölkə arasında 

münasibətlərdə mühüm rol oynadıqları qeyd olunmuĢdur.  

Səfərin gediĢində mayın 19-da keçirilən Azərbaycan-Vyetnam biznes forumunda iki ölkə 

arasında iqtisadi əlaqələrin prioritetləri və bu sahədə təkliflər müzakirə olunmuĢdur. Forumda 

Azərbaycanı 50-dən artıq iĢ adamı təmsil etmiĢ və onlar vyetnamlı sahibkarlarla fikir mübadiləsi 

aparmıĢlar. Ġki ölkə arasında kənd təsərrüfatı, qida sənayesi, xüsusilə də neft-qaz sənayesi, kimya, 

maĢınqayırma, yüngül sənaye və digər sahələrdə əməkdaĢlığı geniĢləndirmək qərara alınmıĢdır 

(Ġsmayılqızı X. Ġlham Əliyev: Mən əminəm ki, Azərbaycan Vyetnam üçün regionda strateji tərəfdaĢ 

olacaq. ―Ġki sahil‖ qəz., 2014, 22 may, s.6).  

Azərbaycan Prezidentinin Vyetnama dövlət səfərinin sonunda Vyetnam Sosialist Respublikasının 

Prezidenti Truonq Tanq Sanq və xanımı Mai Thi Han tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyevin Ģərəfinə dövlət ziyafəti verilmiĢdir. Bu mərasimdə çıxıĢ edən Vyetnam 

prezidenti Vyetnam xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsinin və yeni dövlət quruculuğunun çətin 

illərində Azərbaycan xalqının göstərdiyi köməyi heç vaxt unutmayacaqlarını vurğulamıĢ və sabiq 

prezident Ho ġi Minin 1959-cu ildə Bakıya səfərdən sonra dediyi sözləri diqqətə çatdırmıĢdır: 

―Vyetnam müharibəsində qalib gələndən sonra bütün SSRĠ, o cümlədən Azərbaycan neft və qaz 

hasilatı və emalında Bakıdakı kimi güclü neft sənayesi zonaları yaradılmasında Vyetnama kömək 

etməlidir‖. Bundan əlavə, Vyetnam prezidenti Heydər Əliyevin 1983-cü ildə Vyetnam səfərindən 
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bəhs edərək ölkədəki quruculuq iĢlərində onun Vyetnam xalqını dəstəklədiyini də qeyd etmiĢdir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev də öz növbəsində iki ölkə arasında 

münasibətlərin inkiĢaf etdiriləcəyi və müxtəlif sahələrdə əməkdaĢlıqla bağlı konkret tapĢırıqlar 

verildiyi haqqında danıĢmıĢdır (―Vyetnam Prezidenti Truonq Tanq Sanq tərəfindən Ġlham Əliyevin 

Ģərəfinə dövlət ziyafəti verilmiĢdir‖, 19 may, 2014- president.az/articles/11770). 

Azərbaycan Prezidentinin bu səfəri məhsuldar və konstruktiv hesab edilə bilər. Əslində bu səfər 

Azərbaycanın son illərdə aktivləĢən Vyetnam siyasətində zirvə nöqtəsidir. Belə ki, Prezident Ġlham 

Əliyevin bu səfəri iki ölkə arasında münasibətlərdə dövlət baĢçısının ilk səfəri idi və səfər 

çərçivəsində ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə demək olar bütün sahələr nəzərdən keçirilmiĢ, bir 

sıra mühüm əhəmiyyətli sənədlər imzalanmıĢdır.  

Prezidentin Vyetnam səfəri çərçivəsində ―Azərbaycan Respublikası hökuməti və Vyetnam 

Sosialist Respublikası hökuməti arasında ticarət-iqtisadi, elmi-texniki əməkdaĢlıq haqqında saziĢ‖ və 

―Azərbaycan Respublikası hökuməti və Vyetnam Sosialist Respublikası hökuməti arasında gəlirlərə 

və əmlaka görə vergilərə münasibətdə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması və vergidən 

yayınmanın qarĢısının alınması haqqında Konvensiya‖ imzalanmıĢdır (BaxĢəliyev R. Azərbaycan-

Vyetnam əlaqələri yüksələn xətlə inkiĢaf edir. ―Azərbaycan‖ qəz., Bakı, 2014, 22 may, s.5). Bir sözlə, 

səfər gediĢində danıĢıqlarda Azərbaycan və Vyetnam arasında əlaqələrə dair bütün məsələlər əhatə 

olunmuĢdur.  

Karbohidrat ixracı isə ölkələrimiz arasında münasibətlərdə xüsusi yer tutur. 2014-cü ilin may 

ayının 18-də ARDNġ ilə Vyetnamın ―Vyetnam Oyl and Qaz Qrup‖ Ģirkəti (―Petrovyetnam‖) arasında 

Azərbaycanın quru ərazilərində ―Muradxanlı‖, ―Cəfərli‖ və ―Zərdab‖ neft yataqlarının daxil olduğu 

blokun bərpası, kəĢfiyyatı və hasilatın pay bölgüsü haqqında saziĢ bağlanmıĢdır (Abbasova G. 

SOCAR ilə Vyetnam Ģirkəti arasında müqavilə imzalanıb- http://gun.az/latest/38783?page_slug= 

economy, (18.05.2014)). Bu müqavilənin ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələrə yeni təkan verəcəyi 

gözlənilir.  

Siyasi və iqtisadi əlaqələrlə yanaĢı, Azərbaycan və Vyetnam arasında mədəniyyət, idman, təhsil 

sahəsində də əlaqələr geniĢlənməkdədir. Ġki ölkə arasında humanitar və digər sahələrdə əməkdaĢlığın 

geniĢləndirilməsi istiqamətində addımlardan biri də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, ĠSESKO və 

YUNESKO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın Hanoy Ədəbiyyat Muzeyi ilə tanıĢlığı 

olmuĢdur. Bu zaman Azərbaycanın birinci xanımına məlumat verildi ki, Ədəbiyyat məbədinin əsası 

1070-ci ildə imperator Li Than Tonq tərəfindən qoyulmuĢ və məbəd Çin alimi Konfutsiyə həsr 

edilmiĢdir. 1076-cı ildə Ədəbiyyat məbədinin ərazisində Kral, dövlət qulluqçuları, zadəgan və digər 

elit təbəqəyə məxsus ailələrin övladlarının təhsil alması məqsədilə universitet - Ġmperial Akademiya 

yaradılmıĢdır. Bu təhsil ocağı Vyetnamın ilk milli universiteti hesab olunur. Orta əsrlərdə dövlət 

imtahanlarında yüksək nəticələr əldə etmiĢ Ģəxslərin adları bu məbədin həyətindəki xüsusi daĢ 

lövhələrin üzərində qeyd olunurdu (Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev Vyetnamda 

dövlət səfərindədir. ―Bakupost‖ qəz., 2014, 19 may- http://bakupost.az/siyaset/xarici/ 

20140519095505128.html). Bu tədbirlər ötən əsrdə iki ölkə arasında əməkdaĢlığın yenidən bərpası və 

Azərbaycan-Vyetnam münasibətlərinin tarixinin davamıdır. Ümumilikdə isə bu görüĢlər və danıĢıqlar 

Azərbaycanın Asiya siyasətinin istiqamətlərindən birini təĢkil edir.  
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BEYNƏLXALQ KONFLĠKTĠN NĠZAMLANMASI ANLAYIġI 

 

Məqalə beynəlxalq münasibətlərdə beynəlxalq münaqişələrin həlli prosesinə həsr olunur. 

Məqalə bu sahədə araşdırma aparanlar üçün daha cəlbedici ola bilər, çünki burada konfliktlərin 

nizama salınması, onların həll olunmasına dair yanaşmalar, son dövrlərdə baş verən beynəlxalq 

konfliktlərə baxış nəzərdən keçirilir. Həmçinin məqalədə konfliktlərin nizama salınmasında 3-cü 

tərəfin rolunu da izah edir. 

Açar sözlər: konflitklərin nizamlanması, vasitəçilik, güc tətbiqi, konflikt iştirakçıları. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗРЕШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

Статья посвящена процессу разрешения международных конфликтов в международных 

отношениях. Эта статья будет интересна тем, кто ищет общее представление о решении 

проблем, подход к разрешению конфликтов, а также тех, кто заинтересован в понимании 

изменения подходов к международному конфликту в новейшей истории. Также статья 

описывает роль третьих лиц в процессе решения проблем. 

Ключевые слова: разрешение конфликтов, арбитраж, посредник, сила, участие 

конфликта 
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THE CONCEPT OF INTERNATIONAL CONFLICT RESOLUTION 

 

The article is dedicated to the reslotion process of the international conflicts in international 

relations. This article will be of interest to those who seek a basic understanding of the problem 

solving approach to conflict resolution, and to those interested in understanding changing 

approaches to international conflict in recent history. Also the paper describes the role of third 

parties in the problem solving process. 

Key words: coflict resolution, arbitration, mediator, force, participant of the conflict 

 

ġübhə yoxdur ki, ―konfliktin nizamlanması‖ terminin ümumi əhəmiyyəti bizi onu bitirmə 

mərhələsinə doğru aparır. Konfliktin dinamikasının həlledici etapını təsvir etmək üçün iĢlədilən 

terminologiya elmdə qısaca olaraq təsdiq olunmur. Konfliktin dinamikasında həlledici etap hesab 

olunan konfliktologiyada ümumi terminlər var ki, bu da ümumi ―konfliktin baĢa çatması‖ hesab 

olunur. O, tərəfləri ayıran və onlar arasında razılıq əldə olunması problemlərini azaldan və ya 

problemləri aradan qaldıran qüvvə hesab olunur. Hazırda ―konfliktin baĢa çatması‖ anlayıĢı geniĢ 

həcmdə baĢa düĢülür. (1,s.714) 
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Konfliktin həll olması dar mənada konflikt iĢtirakçıları arasında ziddiyyətlərin aradan 

qaldırılması kimi baĢa düĢülür, tənzimlənmədən fərqlənir və konfliktin baĢa çatmasının 

vasitələrindən biri kimi hesab olunur. Həlletmə - bu bütövlükdə konfliktin ləğvi deməkdir. 

(konfliktin həlli sxeminə baxın). O tərəflərin qarĢılıqlı olaraq sülhə gəlməsinin nəticəsi ola bilər. 

Konfliktin həll olunmasının əsas vasitəsi konflikt Ģəraiti zamanı meydana çıxan obyektiv səbəblərin 

artırılması və subyektiv səbəblərin zəiflədilməsidir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfliktin təsadüfi həll olunması. Mövcud sxemə baxanda da aydın olur ki, konflikti həll 

etməyin elə bir təsadüfi mexanizmləri vardır ki, onları əvvəlcədən təyin etmək mümkün deyil. 

Məsələn, ölkədə ciddi təbii fəlakətlər, təcavüzkar hərbi əməliyyatların aparılması konflikti həll edir, 

dövləti məcbur edir ki, bütün qüvvəsini vətəndaĢlarını xilas etmək uğrunda səfərbər etsin. 

Konfliktin təsadüfi həll olunma vasitəsi kimi konflikt iĢtirakçılarından birinin liderinin ölümü və ya 

xəstələnməsi də ola bilər.  

Konfliktin zəifləməsi. Bu konfliktin əsasında duran ziddiyyətlərin qalması ilə mövcud 

qarĢıdurmanın müvəqqəti olaraq ləğvi deməkdir. Konfliktin zəifləməsinin səbəbləri bir neçə ola 

bilər: hər iki tərəfin resurslarının tükənməsi, mübarizəyə olan motivin itməsi, mübahisəli tərəflərin 

maraq və motivlərinin yenidən istiqamətlənməsi. Konfliktin zəifləməsi obyektiv səbəblərə görə də 

baĢ verə bilər, daha doğrusu, tərəflərin iĢtirakı olmadan və ya ifadə vermədən, subyektiv səbəblərə 

görə də ola bilər, xüsusilə də, tərəflərin iĢtirakı ilə onların istəyindən asılı olaraq. (məsələn, tərəflər  

daha əhəmiyyətli Ģeylərə öz məqsədlərini istiqamətləndirərək mübarizəyə olan motivi daima 

itirirlər).  

Qeyd edildiyi kimi, konfliktin həll olunması geniĢ həcmdə özündə konfliktin tənzimlənməsini 

ehtiva edir, dar mənada isə qarĢıdurmanın ləğv olunmasına istiqamətlənmiĢ, tənzimlənmədən 

fərqlənən qarĢıdurmaya gətirib çıxara biləcək problemlərin həll olunması, onun iĢtirakçılarının birgə 

fəaliyyətini nəzərdə tutur.  

QarĢıdurmanın aradan qaldırılmasında konfliktin tənzimlənməsi zamanı üçüncü tərəf iĢtirak 

edir. Konfliktin həll edilməsinin və nizama salınmasının əsas fərqləndirici əlaməti konflikt 

Konfliktin həll olunması 

Tərəflərin iştirakı 

olmadan 

Üçüncü tərəfin  
iştirakı ilə 

Konflikt tərəflərinin 

iştirakı ilə 

Başqa münaqişəyə transformasiya olma ehtimalı 

 Sülh yolu ilə 

 Qüvvə tətbiqi ilə  

 Digər (qarışıq) 

Həlletmə 
Aradan 

qaldırma 

Nizamlanması  Təsadüfi Azalma 
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tərəflərinin aktivləĢməsi və ya qarĢılıqlı fəaliyyət Ģərtlərini dəyiĢməsi və konflikt səbəbinin aradan 

qaldırılmasıdır. Beynəlxalq hüquqda konfliktin tənzimlənməsində üçüncü tərəf kimi istənilən 

beynəlxalq hüquq subyekti və onun nümayəndələri çıxıĢ edə bilər: öz müstəqilliyi uğrunda 

mübarizə aparan dövlətlər, xalqlar, millətlər, uyğun səlahiyyətləri olan beynəlxalq təĢkilatlar və s. 

(xüsusilə də, beynəlxalq təĢkilatlar və ya onun orqanlarının öz hüquqsubyektliliyinin sərhədləri 

daxilində).  

Nizamlanmanın və tənzimlənmənin xüsusi formlaarından biri də aradan qaldırmadır. Bu 

konliktdə iĢtirak edən tərəflər və ya üçüncü tərəfin elə bir davranıĢıdır ki, nəticədə əsas struktur 

komponentlər ləğv olunur: konfliktdə bir və ya bütün tərəflərin fəaliyyəti dayandırılır, uzun 

müddətə opponentlərin fəaliyyəti istisna olunur, iddia obyektləri aradan qaldırılır. Aradan qaldırma 

sülh yolu ilə ola bilər, məsələn, tərəflərdən biri könüllü surətdə öz iddialarından imtina etdikdə, 

konflikt tərəflərindən birinin özü tərəfindən aradan qaldırılması və ya könüllü surətdə öz 

hüququndan imtina etməsi. (2,s.9) 

Ġstənilən bir konflikt o zaman baĢqa konfliktə keçə bilər ki, bu zaman konflikt obyektinin 

növbəsi dəyiĢsin.  

Beləliklə, beynəlxalq hüquqda konfliktin nizama salnıması adı altında üçüncü Ģəxslərin - 

beynəlxalq konflikt tərəfləri arasında qarĢıdurmanın ləğv olunmasına və Ģəraitin yaranmasına 

gətirib çıxara biləcək qarĢıdurmanın həllinə istiqamətlənmiĢ beynəlxalq hüququn subyektləri və 

onun nümayəndələrinin fəaliyyəti baĢa düĢülür. (3,s.28) 

Beynəlxalq konfliktlərin sülh yolu ilə həll olunması anlayıĢı. “Qüvvə tətbiqi anlayıĢı‖na 

əsasən beynəlxalq konfliktlərin nizamlanması vasitələrinin ümumi sistemləĢdirməsini apararkən 

belə məlum olur ki, elə beynəlxalq mübahisələr üçün iĢlənmiĢ sistemləĢdirmədən çıxıĢ etmək olar. 

Alimlər müxtəlif vasitələr irəli sürmüĢlər, amma onların hamısının mahiyyəti bir nöqtəyə gəlir. Belə 

ki, Oppengeym beynəlxalq mübahisələrin nizama salınması haqqında vasitələri könüllü və icbari 

olaraq olaraq iki hissəyə bölür. ( retorsiyalar, repressalilər, sülh blokadası və müdaxilə). Digər 

ingilis beynəlxalq hüquqĢünası C. Stark nizamlanmanın sülh vasitələrini ayırmıĢdır. Belə ki güc 

vasitəsilə nizama salmanın sülh yolu ilə nizama salınma adlandırılması birmənalı qəbul olumur, bu 

gün alimlər konfliktin nizama salınmasının qarıĢıq və ya mürəkkkəb strukturunu ayırırlar. (4,s.216) 

Beləliklə, nizamlanma, bir sözlə, konfliktin aradan qaldırılması beynəlxalq hüquq üçün 

aĢağıdakı ənənəvi metodların tətbiqi ilə aparıla bilər:  

Sülh (pacific) metodu  

Qüvvə (violent) 

Digər mürəkkəb və ya qarıĢıq (multiple) 

Konfliktlərin sülh yolu ilə nizamasalınması təbii ki, ən arzuolunan vasitə olaraq birinci yerdə 

dayanır. Sülh vasitəsilə ilə qərarın altında (―həlletmə‖ termini burada geniĢ mənada baĢa düĢülür və 

özündə nizamlanmanı birləĢdirir) konfliktin səbəbinin aradan qaldırılmasının qarĢılıqlı razılaĢması 

kimi baĢa düĢülür. Y.M.Kolosov vurğulayır ki, sülh yolu ilə həlletmədə hər hansı bir formada 

zorakılığın tətbiqindən söhbət gedə bilməz. (5,s.624) 

Tarixən güc metodları ilə konflikti həll etmək əsas rol oynayıb. Breçer, Vinkelfeld və Mozerin 

fundamental tədqiqatlarında böhranların yarısından çoxunu məhz güc vasitəsilə ilə həll etmək 

olurdu. 1929-79-cu illər arasında böhranların 15% - i güc tətbiq etməklə, hərbiləĢdirilmiĢ aksiyalar 

keçirməklə həll olunurdu. (qeyri-zorakı hərbi).Böhranların yalnız 16% -də beynəlxalq 

mübahisələrin həll edilməsində əsas sülh vasitəsi olan danıĢıqlardan istifadə olunurdu. Hərbi qüvvə 

və vasitəçilik tətbiq etmədən iqtisadi və digər tədbirlərdən 4% hallarda istifadə olunurdu.  



65 
 

Baxmayaraq ki, konfliktlərin güc tətbiqi yolu ilə həll edilməsi sonda tərəflər arasında olan 

ziddiyyətləri həll etmir. Daha güclü dövlət mübahisəli məsələ ilə bağlı zəif tərəfə öz mövqeyini 

qəbul etdirir. Beynəlxalq arenada qüvvələr nisbəti dəyiĢəndə həll olunmamıĢ konflikt latent 

fazasından çıxır və real fazaya keçir və yeniləri yaranır.  

Konfliktlərin həll edilməsininin digər yollarına alimlər vasitələrlə yanaĢırlar, hansı ki, burada 

güc dolayısı yolla tətbiq olunmur, amma əks tərəfə hədə-qorxu gəlmək üçün istifadə olunur, və 

yaxud da mübahisənin həll edilməsi üçün sülh və güc vasitələri birlikdə tətbiq olunur.  

 

1. qarıĢıq, qüvvə tətbiq etmədən (çoxtipli qüvvə tətbiq etmədən) – məsələn, hərbi qüvvələri 

hərbi hazırlığa istiqamətləndirmək, konfliktdə olduğun dövlətin sərhəddinə köçürmək və bununla 

eyni zamanda danıĢıqlar aparmaq; 

2. iqtisadi sanksiyalar tətbiq etməklə, hərbi qüvvə tətbiq etmədən (non-military pressure) 

nizamlanmaya nail olma cəhdi 

3. qüvvə tətbiq etmədən hərbiləĢdirilmiĢ aksiyalar (non-violent military) - manevrlər, 

qoĢunların yerdəyiĢməsi, tələblərin yerinə yetirilmədiyi halda qüvvə tətbiqinin mümkünlüyü 

haqqında dövlətin səlahiyyətli nümayəndələrinin yazılı və ya Ģifahi bəyanatları vasitəsilə.  

4. qüvvə tətbiqi də daxil olmaqla qarıĢıq aksiyalar (multiply including violence) – aktiv hərbi 

əməliyyatları dağıtmaq və eyni zamanda iqtisadi sanksiyaların tətbiqi ilə nizamlanmaya çalıĢma. (6) 

Alimlər və siyasətçilərin ümümi tanıtımına görə, resursların xərclənməsinə, resursların xərcinə, 

sabit müsbət nəticənin əldə olunmasına və həmçinin yeganə beynəlxalq hüquqa uyğunluğuna görə, 

beynəlxalq konfliktlərin nizamlanmasında əsas effektiv və optimal vasitə sülh vasitələridir.  

Beynəlxalq konfliktlərin həll edilməsi metodları və onların hər birində tətbiq edilən vasitələr. 

Yuxarıda deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, beynəlxalq hüquqda konfliktlərin sülh yolu ilə 

nizamlanması iki etapdan keçir: 

1. konflikt vəziyyətinin aradan qaldırılması, konflikt tərəfləri arasında neqativ emosiyaların 

intensivliyinin azalması, tərəflər arasında münaqiĢələrin həll edilməsi üçün Ģərtlərin hazırlanması 

(mübahisənin və münaqiĢə obyektinin doğru tərəflərinin müəyyən edilməsi). 

2. beynəlxalq mübahisələrin həlli üçün beynəlxalq praktikada iĢlənmiĢ vasitələrin tətbiqi ilə 

münaqiĢələrin həlli.  

Əksər hallarda üçüncü Ģəxs konflikt fəaliyyətinin zəifləməsi və ya aradan qaldırılması üçün 

aĢağıdakı ölçülərdən istifadə edir: 

- Konflikt vəziyyətinin ləğv edilməsi çağırıĢı ilə tərəflərə müraciət və ya onun intensivliyinin 

azaldılması (atəĢin dayandırılması, hərbi qüvvələrin əvvəlki yerinə qayıtması, iĢğal olunmuĢ 

ərazilərdən qoĢunların çıxarılması və s.).  

- konfliktin nizamlanmasına dair öz təkliflərini vermək. 

- mübahisənin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olmaq üçün tərəflərlə danıĢıqlara girmək, o 

cümlədən, ―mülayim xidmətlər‖ və vasitəçilik institutlarından istifadə.  

- üçüncü Ģəxs və müĢahidəçilərdən istifadə. 

Beynəlxalq konfliktlərin digər bir nizamlanması metodları. 

Vasitəçilik xidmətlərinin göstərilməsi: 

- Vasitəçinin müəyyən olunması 

- Vasitəçinin iĢi 

- Vasitəçilik fəaliyyətinin texnologiyası 

- Vasitəçilərin klassifikasiyası 
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- Dövlətlər  

- Beynəlxalq təĢkilatlar 

- Vasitəçiliyin növləri 

Vasitəçinin müəyyən olunması 

Vasitəçilik- mübahisələrin sülh yolu ilə həlli vasitələrindən biridir. Beləki, mübahisədə iĢtirak 

etməyən istənilən bir üçüncü tərəf beynəlxalq hüquqa uygun olaraq öz təĢəbbüsü ilə və ya mübahisə 

edən tərəflərin xahiĢi ilə onda bilavasitə iĢtirak edir. (7) 

 

Vasitəçinin iĢi:  

- Birgə qərar axtarıĢında tərəflərin oriyentasiyasının formalaĢması 

- Kommunikasiya kanallarının yaradılması 

- QarĢılıqlı Ģəkildə qərar qəbulu axtarıĢı və Ģəraitin diqanostikası 

- Tərəflərin müsbət imicinin müdafiəsi 

- Təzyiq göstərmək 

- Müntəzəm nəzarət funksiyası 

 

Vasitəçiliyin müxtəlifliyi: 

Vasitəçilər: 

 

Dövlətlər Hökümətlərarası təĢkilatlar Qeyri hökümət təĢkilatları  

 

        Iri                                          universal 

 

     Neytral                                      regional 

 

      Kiçik 

 

Vasitəçiliyin növləri: 

- təklif olunan - soruĢulan 

- formal - qeyri-formal 

- daimi- müvəqqəti 

- Ģəxsi-qeyri-Ģəxsi  

Konfliktin həll edilməsi yolları. Bu vaxta kimi konfliktlərin həll edilməsinin ən çox qəbul 

olunmuĢ forması birbaĢa və dolayısı zorakı fəaliyyətlər idi. Müasir dövrün beynəlxalq praktikasına 

nəzər yetirsək, sülh və hərb dövründə ziddiyyətlərin həll edilməsində hərbi qüvvənin üstünlüyünün 

saxlanılmasını görərik. Sülh dövründə o, siyasi leksikonda ―dayandırma, qarĢısını alma‖, 

―qorxutma‖ adlandırılan qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərin əldə edilməsi üçün hərbi qüvvə tətbiqi 

təhlükəsi kimi istifadə olunur. Son onillik bizə konflikt subyektlərinin fəaliyyəti üçün siyasi, 

iqtisadi, psixoloji xarakterli digər zorakı vasitələrdən istifadəyə dair misallar göstərir. Konfliktin 

qarĢısının alınmasında ən mühüm Ģey qeyri-zorakı fəaliyyətlər və hər Ģeydən qabaq konflikt 

münasibətlərinin müəyyən etdiyi danıĢıqlar tutur. Bu cür üç tip danıĢıqları ayırmaq olar: danıĢıqlar 

– qızğın danıĢıqlar - sövdələĢmə danıĢıqları – oyunlar. (8,s.542) 

Qərar qəbul olunması xüsusiyyəti. Konfliktin yaranması, inkiĢafı və bitməsi , qərarların əksər 

hissəsinin düĢmən qüvvələrin eskalasiyası və ya deeskalasiyası ilə bağlılığı, mübarizə aparma 
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metodları və vasitələrinin seçimi və s. zorakı bir proses hesab olunmur. Bununla yanaĢı, əsas 

əhəmiyyətli rolu qərar qəbul edən kollektiv orqanın və ya insanın motivasiyası oynayır. Bu nöqteyi-

nəzərdən, motivasiyaya görə əsas üç tipini ayırmaq olar: daha çox və daha az dərk edilmiĢ ― 

rasional‖ motivasiyalar, burada dövlət orqanının və ya ayrıca Ģəxsin qəbul etdiyi qərarın məqsədi 

nisbətən konkret-maddi xarakter daĢıyır (ərazi, iqtisadi hüquqlar və s. əldə etmək uğrunda), məkan 

və vaxt daxilində məhdudlaĢdırılır, konfliktə isə qarĢıya qoyulmuĢ məqsədlərin zəruri vasitəsi kimi 

baxılır. (9,s.186) 

Konfliktin inkiĢafı gediĢində qərar əsas iki mühüm faktorla müəyyənləĢdirilir: malik olduğun 

resurslarla və qərar qəbul etmə motivasiyanın tipi ilə. ―Rasional‖ gediĢ üçün əldə olunan 

məqsədlərin ―dəyərinin‖ ciddi hesabını aparmaq və bundan çıxan nəticəni bilmək laızmdır. O, 

konflikti idarəetmə vasitələrinin ölçülüb-biçilmiĢ seçimini diktə edir. ―Reaktiv‖ motivasiya zamanı 

konfliktdə iĢtirak müddəti və onun eskalasiyası daha çox qərar qəbulu zamanı mövcud olan 

öhdəliklərin saxlanılmasından ibarətdir. ―Ġrrasional‖ motivasiya mümkün qərarlar spektrinə 

sərhədsiz baxıĢ açır. Hərbi konfliktin gediĢində qərar qəbulu zamanı əsas rol əks tərəfin üzərinə 

düĢür. (―əks strategiya‖) Bununla belə, əks tərəfin konflikti zorla qəbul etdiyi halda digər subyekt 

bütün özəllikləri ilə bərabər ―reaktiv― motivasiyanın təsiri altında fəaliyyət göstərir.  

Konfliktlərin məhz siyasi metodlarla nizamlanması ilk nöbvədə regional və qolbal təhlükəsizlik 

üzrə fəaliyyətinin prioritetini aid edir. Buna görə də, etnoseparatizmin meydana çıxması ilə 

mübarizəni BMT öz fəaliyyətində prioritet məsələlərdən birinə çevirməlidir. Müharibə ―kralların 

axırıncı istinaq etdiyi yoldur‖, buradan çıxıĢ etmək edib demək lazımdır ki, konflliktin sigər bütün 

vasitələri tükəndikdə və bu vasitələr nəticəsiz olduqda müharibəyə müraciət etmək olar. Buna görə 

də, müharibə istifadəsi də legiyim və potensial və rela hədələrlə haqq qazandırılmalıdır. Həmçinin 

etnokonfliktlərin qarĢısını almaq yollarından biri də sosial-iqtisadi vəziyyəti aĢağı olan ölkə və ya 

regionalrda vəziyyətin yaxĢılaĢmasına çalıĢmaqdır.  

Etnoseparatizmlə mübarizədə səyləri birləĢdirmək üçün dövlətlər arasında qlobal və regional 

əməkdaĢlığı gücləndirmək lazımdır. Bu əməkdaĢlıq özündə beynəlxalq hüquqi bazanın yaradılması, 

həmçinin hərbi qüvvələrin cəlb edilməsi ilə regional antiterror mərkəzlərin yaradılmasını ehtiva 

edir. Ən əsası odur ki, dünya ölkələri əməli nəticələrə nail olmaq üçün birgə hərəkət etməli və sonda 

millətlərarası konflikt problemini həll etməlidir.  

Konfliktdən çıxma strategiyası konfliktin həll olunması zamanı opponentin özünü aparma 

tərzindən çıx asılıdır. (10,s.215) 

K.Tomasa görə, konfliktdən çıxmanın beĢ əsas strategiyası vardır: rəqabət; kompromis; 

əməkdaĢlıq; qaçma; uyğunlaĢma.  

Rəqabət digər tərəfin məcbur edildiyi özün üçün faydalı qərar qəbuludur. Rəqabət ekstremal və 

prinsipial Ģəraitlərdə, vaxt çatıĢmazlığı və təhlükəli nəticələrin mümkünlüyü artdığı zaman 

məqsədəuyğundur.  

Kompromis hissə-hissə güzəĢtə gedərək opponentlərin konflikti həll etmək arzusundan 

ibarətdir. O, əvvəlcə tələb edilmiĢ bəzi iddialardan əl çəkmə, qarĢı tərəflərin iddialarının hissə-hissə 

tanınmasına hazırlıq, bağıĢlamağa hazırlıq kimi bir strategiyadır. Kompromisin effektiv olduğu 

Ģəraitlər: hər iki tərəfin bərabər imkanlara malik olduğu zaman; bir araya sığmayan maraqların 

mövcudluğu; müvəqqəti qərardan məmnun qalma; hədələrin heç birinin mənası olmadığı zaman.  

UyğunlaĢdırma və ya güzəĢt könüllü və ya məcburi Ģəkildə öz mövqelərindən geri çəkilmə və 

ya mübarizədən imtinanı özündə ehtiva edir. Opponentin belə bir strategiyanı qəbul etməsi müxtəlif 

motivlərlə bağlıdır: öz haqsızlığını dərketmə, opponentdən güclü asılılıq, onunla yaxĢı 
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münasibətlərin saxlanılması zərurəti; problemin qeyri-ciddiliyi. 

Problemin həllindən çıxıĢ və ya çəkinmə minimal itki ilə konfliktdən çəxma cəhdi hesab 

olunur. Konflikt zamanı aparılan analoji strategiyadan fəqli olaraq, opponent aktiv strategiyaların 

köməyi ilə öz maraqlarını reallaĢdırmaq üçün uğursuz cəhdlərdən sonra bu varianta müraciət edir. 

Xüsusilə, söhbət konflikti həll etməkdən getmir, konfliktin yox olmasından gedir.  

ƏməkdaĢlıq konfliktdə ən effektiv davranıĢ strategiyası hesab olunur. O, opponentlərin 

problemə konstruktiv yanaĢmasını, digər tərəfə rəqib kimi yox, məsələnin həlli yolunda müttəfiq 

kimi yanaĢmanı nəzərdə tutur. Daha effektivi isə odur ki, opponentlərin müəyyən Ģəraitlərdə güclü 

Ģəkildə qarĢılıqlı asılılığı hesab olunur; hər iki tərəfin hakimiyyətdəki müxtəlifliyi nəzərə almamaq 

hər iki tərəf üçün qəbul olunan qərarın mühümlüyü; iĢtirakçıların qərəzsiz olması. (11,s.367) 

Konfliktdən qurtulmaq üçün strategiyanın seçilməsi bir sıra fakorlardan asılıdır. Adətən onlar 

opponentin Ģəxsi xüsusiyyətlərini göstərirlər ona dəyən zərərin və xüsusi zərərin səviyyəsi , 

resursların olmaması, opponentin statusu, mümkün nəticə, həll olunan problemin ciddiliyi, 

konfliktin davam etmə müddətini göstərir. 

Konflikt strategiyalarından istifadə olunan ən mümkün variant kompromis variantıdır, çünki, 

qarĢı tərəfin irəlidə atdığı addım assimmetrik (bir tərəf çox güzəĢtə gedir, o biri tərəf az) və ya 

simmetrik (tərəflər bərabər qarĢılıqlı güzəĢtə gedirlər) razılığın əldə olunmasına dəlalət edir. Rəhbər 

və tabe olan tərəflər arasında konfliktin həll olunmasının öyrənilməsi göstərdi ki, bu konfliktlərin 

üçdə biri kompromislə, üçdə ikisi güzəĢtlə (tabe tərəfin üstünlüyü ilə) bitir və yalnız 1-2% konflikt 

əməkdaĢlıq yolu ilə həll olunur. Rəhbərlərin əksəriyyəti ardıcıl surətdə tabe olan tərəfdən istədiyi 

davranıĢı əldə edərək konliktdə rəqabət strategiyasından istifadə edir.  

Kompromisin əsasında yaxınlaĢma və sövdələĢməyə aparan güzəĢtlər texnologiyası dayanır. 

Kompromisin aĢağıdakı çatıĢmazlıqları vardır: tərəflərin mövqeləri ilə bağlı apardığı mübahisələr 

sövdələĢmənin pozulmasına gətirib çıxarır; hiylələr üçün əsas yaratmaq; hədə qorxu gələrək, təzyiq 

göstərərək münasibətlərin getdikcə pisləĢməsi; bir neçə tərəfin olması sövdələĢməni gərginləĢdirir 

və s. Buna baxmayaraq, real həyatda kompromis tez-tez tətbiq olunur. Onu əldə etmək üçün açıq 

danıĢıqlar aparma texnologiyasını mənimsəmək lazımdır. Bu texnologiya da aĢağıdakılardan 

ibarətdir: konfliktə son qoymağı təklif etmək; konfliktdə etdiyin səhvləri tanımaq. Ola bilsin ki, 

etdiyin səhvləri tanımaq sənin üçün bir əhəmiyyət kəsb etməsin və konfliktdə mümkün olan 

məqamda güzəĢtə getmək aparıcı bir yol hesab olunmur. Ġstənilən konfliktdə xırda əhəmiyyətsiz 

Ģeylər olur ki, onlara güzəĢtə getmək çətin olur. ƏməkdaĢlıq stili özünəməxsus Ģəkildə prinsipial 

danıĢıqlar metodu ilə təĢkil olunur.  

Problemdən insanların ayrılması: opponent və problemə münasibəti dəqiqləĢdirin; özünüzü 

opponentin yerinə qoyun və özünüzə gələn təhlükələrə yer verməyin; problemi baĢa düĢməyinizlə 

bağlı hazırlığınızı göstərin; problemə qarĢı ciddi və insanlara qarĢı mülayim olun. Mövqeyə deyil, 

maraqlara diqqət yetirin: soruĢun ―niyə hə?‖ və niyə yox?‖. Əsas maraqları dəqiq müəyyənləĢdirin, 

ümumi maraqları axtarın; öz maraqlarınızın həyati əhəmiyyətli olduğunu izah edin; problemin bir 

hissəsi kimi opponentin maraqlarını tanıyın.  

QarĢılıqlı fayda gətirən variantlar təklif edin: problemin yeganə həlli variantını axtarmayın; 

onların qiymətləndirilməsində variantlar axtarıĢını ayırın; problemin həlli üçün variantlar dairəsini 

geniĢləndirin; qarĢılıqlı fayda gətirən variantlar axtarın; aydınlaĢdırın ki, niyə digər tərəf bu Ģeyi 

üstün tutur. Obyektiv kriteriyalardan istifadə edin: digər tərəfin sübutlarına qarĢı açıq olun; təzyiq 

göstərməyərək, ancaq prinsiplərlə problemin hər bir hissəsinə dair obyektiv kriteriyalar tətbiq edin; 

bir neçə kriteriyadan istifadə edin; ədalətli kriteriyalardan istifadə edin.  
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Strategiyaların uyğunluğu konfliktin əsasında dayanan ziddiyyətlərin aradan qaldırılması 

vasitələrini müəyyən edir.  

Konfliktdə müxtəlif strategiyaların kombinasiyasından istifadə olunur. Startegiyalar müxtəlif 

taktikalar vasitəsilə həyata keçirilir. Strategiya makroskopik məqsədlərin bir dəstəsidir. Taktika isə 

bu məqsədləri əldə etmək vasitəsidir. Müxtəlif strategiyalar çərçivəsində bu və ya digər 

taktikalardan istifadə oluna bilər.  

Konfliktdə əsas davranıĢ taktikaları və ya onları belə də adlandırırlar ―fəaliyyyət taktikaları‖ : 

- Rasional inandırma – öz mövqeyini təsdiqləmək və opponenti inandırmaq üçün fakt və 

məntiqlərdən istifadə:  

- təzyiq - tələblər, əmrlər, hədlər (―Əgər sən bunu etməsən mən sənə etdirəcəm‖) 

- hakimiyyətə, dövlətlə sanksiyalar - tələblər və mükafatlar 

- mülayim münasibət, yaltaqlıq – oppoenetdə xoĢagələn keyfiyyətlərin olması ilə təəssürat 

yaratmaq 

- koalisiya - müdafiə, birlik haqqında xahiĢ etmək 

- sövdələĢmə bağlamaq - faydalı məqamların və vədlərin qarĢılıqlı mübadiləsi (―Əgər sən bu 

Ģəkildə çıxıĢ etsən,səni mükafatlandıracam‖) 

 - opponenti həyəcan vəziyyətinə gətirmək, onun diqqətini idarəetmə, gözlənilməzlik effekti 

yaratmaq.  

- dəyiĢilməz öhdəlik – tərəflərdən biri onun Ģərtləri qəbul edilməyənə kimi müəyyən fəaliyyət 

(məsələn, müddətsiz aclıq) göstərir. (12) 

Konfliktin həll edilməsində üçüncü tərəfin iĢtirakı. Üçüncü tərəf qrup və ya individ halında 

konfliktə xaricdən təsirini göstərən iki və ya daha çox iĢtirakçıların razılıq əldə olunmasına 

köməklik edən tərəfdir. Konfliktin həll edilməsində üçüncü tərəfin iĢtirakçılarının bir neçə tipləri 

vardır. Onlar qəbul edilmiĢ qərara üçüncü tərəfin nəzarət səviyyəsini fəqləndirir. ARBĠTR kimi 

üçüncü tərəfin rolu daha böyükdür. Arbitr problemin mahiyyətini öyrənir, konflikt iĢtirakçıları ilə 

onu müzakirə edir, sonra qərarın yerinə yetirilməsi son və həlledici olaraq çıxıĢ edir. Üçüncü tərəf 

kimi vasitəçinin rolu daha az avtoritardır. O, müzakirədə çıxıĢ edərək problem haqqında xüsusi 

biliklərə sahib olur, ancaq son qərar iĢtirakçılar tərəfindən sərbəst Ģəkildə qəbul olunur. Ən az 

avtoritar rolu olan KÖMƏKÇĠDĠR. (facilitator). O, daha çox problemin müzakirəsi prosesinin 

həyata keçirilməsi ilə məĢğul olur və problemin mahiyyəti ilə bağlı polemikaya və son qərarın qəbul 

olunmasına daxil olmur.  

Hər bir rolun istifadəsinin qaydaları tədqiq edilmiĢdir. Əgər konfliktin nizamlanması üçün vaxt 

azdırsa və tez bir zamanda qərar qəbul etmək tələb olunursa; əgər konflikt uzun sürərsə, tərəflərin 

mövqeyi aydın müəyyən olunubsa, iĢtirakçı qarĢılıqlı Ģəkildə qəbul olunacaq qərara ümid etmirsə, 

yüksək avtoritar tərz daha faydalıdır. Üçüncü tərəfin konflikt iĢtirakçılarına böyük hörmət və inamı 

zamanı avtoritar stil daha asanlıqla qəbul olunur. (13) 

Konflikt intizarı (gözləmə) – üçüncü tərəfin rolunun müəyyən olunmasında daha mühüm 

determinantdır. ĠĢtirak tipinin seçilməsindən sonra üçüncü tərəf konflikt iĢtirakçıları ilə qarĢılıqlı 

fəaliyyətə girir və konfliktin həll edilməsi üçün fəaliyyətə keçir. Hər Ģeydən qabaq psixoloji mühiti 

normallaĢdırmaq cəhdləri tətbiq olunur. Belə ki, o, konflikt davranıĢının formalaĢmasına təsir 

göstərir.  

Mühit – qrupun qarĢılıqlı fəaliyyətinin məhsuludur. Onun xüsusiyyətləri konfliktin qarĢılıqlı 

fəaliyyətini təĢkil edir. Buna görə də, kooperativ mühit yaratmadan ziddiyyətin səbəblərini aradan 

qaldırmaq mümkün deyildir.  
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Adekvat psixoloji mühit yaratmağa səsləyən misallardan biri də GAAQT (gərginliyin 

azaldılmasında ardıcıl və qarĢılıqlı təĢəbbüslər) texnikasının geniĢ yayılması hesab olunur. GAAQT 

metodu Osqud (Osgood) tərəfindən təklif olunub və müxtəlif səviyyələrdə konfliktin həll 

olunmasında uğurla tətbiq olunur: beynəlxalq, qruplararası, Ģəxsiyyətlərarası. (14) 

O, aĢağıdakı qaydalardan ibarətdir: 

1. Ġctimai bəyanatla çıxıĢ edərək, konflikt tərəflərindən biri gərginliyi azaltmaq və konfliktdə 

eskalasiyanı dayandırmaq istəyir. 

2. Ġzah etmək lazdımdır ki, barıĢdırıcı addımlar mütləq atılacaq. Ancaq nəyin, necə, harada 

ediləcəyini əvvəlcədən xəbər vermək lazımdır.  

3. Vədinə əməl etmək.  

4. Opponenti güzəĢtlər mübadiləsinə vadar etmək, ancaq xüsusi vədlərin Ģərti kimi tələb 

etməmək. 5. GüzəĢtlər hətta qarĢı tərəfin qarĢılıqlı münasibətlərə cavab vermədiyi halda belə, 

kifayət qədər uzun müddət ərzində təĢkil olunmalıdır. 

Yadda saxlamaq lazımdır ki, edilmiĢ güzəĢtlər müdafiə mexanizminin zəifləməsinə gətirib 

çıxarmamalıdır.  

GAAQT metodunun istifadəsinə ən uğulu misal kimi 1977-də Misir prezidenti Ə.Sadatın 

Yerusəlimə səfərini göstərə bilərik. Misir və Ġsrail arasında o zaman münasibətlər çox gərgin idi, 

səfər qarĢılıqlı inamın artmasına və danıĢıqlar üçün əsaslı motivin yaranmasına gətirib çıxardı. 

(15,s.2) 

Konfliktlərin həll edilməsi ilə müxtəlif etod və vasitələr seçilib. A.Filli (Filley) tərəfindən təklif 

olunan ĠQQ (inteqrativ qərar qəbulu) çox yaxĢı vasitədir. O, altı mərhələdən ibarətdir:  

1. kooperativ mühit üçün zəruri Ģərtlərin yaradılması məqsədilə Ģəraitin analizi və 

koreeksiyası. 

2.  Təqdimatların analizi və korreksiyası. Xüsusi prosedurun köməyi ilə konfliktin əsası və 

iĢtirakçıların mövqeləri aydınlaĢdırılır.  

3.  Münasibətlərin analizi və korreksiyası. ĠĢtirakçılar konfliktə və bir-birinə münasibətdə öz 

hisslərini aydınlaĢdırırlar.  

4.  Problemin müəyyən olunması.  

5.  Qərar axtarıĢı. 

6.  Qərar qəbulu. Bunların bir-birinə nisbətində alternativ qərarlar qəbul olunur və razılıq əldə 

edilir. 

Konfliktin analizi və həll olunması sisteminə digər bir misal kimi Burtonun (Burton) təqdim 

etdiyi 56 qaydanı göstərmək olar ki, bu da aĢağıdakı kateqoriyalarda birləĢir: ilkin qaydalar; 

vasitəçinin davranıĢı; konflikt iĢtirakçılarının davranıĢı; analitik mərhələ; imkanların öynilməsi; 

icrasına nəzarət.  

Son illərdə konfliktin analizini apararkən bir-bir ilə əlaqəsi olmayan inzibati istiqamətləri də 

nəzərdən keçirirlər. (sosiologiya, sosial psixologiya, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi). Burada 

söhbət konflikt dvranıĢına xüsusi önəm verən insanın ehtiyacları nəzəriyyəsindən getmir. (Human 

Needs Theory). Mövcud nəzəriyyənin tərəfdaĢları konfliktin əsas səbəblərini aradan qaldırmaq üçün 

çalıĢırlar. Onlar iĢtirakçıların maraqlarının yüksəkliyi ilə maraqlanmırlar. Bu gələcəkdə mövcud 

konfliktin qalxması imkanını istisna edir. (16) 
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В статье анализируется нынешняя состояние отношений между Турцией и Евросоюзом 

на современном этапе. История сотрудничества между Турцией и Евросоюзом измеряется 
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мусульманская страна страдает политикой дискриминационного характера проводимый 

ЕС, который тормозят всесторонная сотрудничества между ними. 

Ключевые слова: Турция, Европейский Союз, интеграция, глобализация, геополитика, 

Ближный и Средний Восток, Барселонский процесс, разницы в цивилизациях, расширение 

ЕС. 

 

XX yüzilliyin ikinci yarısından etibarən güclənməkdə olan inteqrasiya meylləri bəĢəriyyəti yeni 

forma və metodlar axtarmağa, dövlətlərarası əlaqələrin intensivləĢməsinə cavab verən addımlar 

atmağa vadar edirdi. Mövcud politoloji fikrə görə, güclənməkdə olan iqtisadi, ticarət və texnoloji 

mübadilə ehtiyacı ölkələri vahid bloklarda, daha Ģəffaf sərhədlər çərçivəsində fəaliyyət göstərməyə 

sövq edir ki, bu da dünyanın qloballaĢmasına, vahid siyasi və iqtisadi məkanın formalaĢmasına 

təkan verir (5, 152-153). 

Müasir dövr iri imperiyaların, böyük dövlətlərin dağılması və onların yerində yeni milli 

müstəqil dövlətlərin meydana çıxması prosesi ilə səciyyələnməklə yanaĢı, soyuq müharibədən sonra 

dünyadakı geosiyasi vəziyyəti dəyiĢdirmiĢ və bununla da beynəlxalq münasibətlərdə yeni bir dönəm 

baĢlamıĢdır. Minilliyin sonlarında baĢ vermiĢ məlum dəyiĢikliklərdən sonra dünya siyasətində 

Avropa birliyinin rolu və əhəmiyyəti güclənməkdə, Türkiyə kimi inkiĢaf etmiĢ dövlətlə yanaĢı, 

Azərbaycan kimi yenicə müstəqillik əldə etmiĢ dövlətlərin də Avropa siyasi və iqtisadi məkanına 

qatılmaq istəyi özünü göstərməkdədir. 

Тцркийя Авропада, Йахын вя Орта Шяргдя, дцнйанын диэяр реэионларында ясасян 

гярбйюнлц, НАТО юлкяляри иля уйьунлашдырылан сийасят йцрцтся дя, бязи мясялялярдя 

юз хцсуси мараглары чярчивясиндя щярякят едир. Икинъи дцнйа мцщарибясиндян сонра 

капиталист вя сосиалист дцшярэяляри арасында эедян мцбаризядя Тцркийя дцзэцн seçim 

edərək НАТО-йа дахил олмуш вя о замандан Гярбин Совет Иттифагына, Йахын вя Орта 

Шярг реэионуна йюнялмиш сийасятинин дайаг нюгтясиня чеврилмишди. Türkiyənin Avropa 

Birliyə inteqrasiyada israrlı olması həmin quruma qoĢulmaq üçün qarĢıya qoyduğu məqsədlərlə 

bağlıdır:  

- ayri – ayrı dövlətlər tərəfindən onun üçün yaradılan müxtəlif səpkili problemlərin həmin 

təĢkilatın dəstəyi ilə həll olunması; 

- Avropadakı iqtisadi inteqrasiya proseslərinə qoĢulmaqla ölkənin sosial-iqtisadi inkiĢafının 

sürətləndirilməsi; 

- ölkədaxili bir sıra iqtisadi – sosial problemlərin (iĢsizlik, səhiyyə və maarif sahəsindəki 

çətinliklərin) həll olunmasında Avropa Birliyi yardımlarından istifadə olunması və s.  

Analoji olaraq Avropa birliyi də rəsmi namizəd kimi Türkiyədən aĢağıdakı Ģərtlərin yerinə 

yetirilməsini tələb edir:  

- Ölkədə davamlı demokratik təsisatların yaradılması və fəaliyyət göstərmələri, türk cəmiyyətin 

və dövlət idarəçiliyinin demokratikləĢdirilməsi, ədalətliyin təmin edilməsi; 

- Ġnsan hüquqlarına hörmət edilməsi və milli azlıqların hüquqlarının qorunması, habelə buna 

nəzarəti həyata keçirə biləcək müvafiq orqanların yaradılması və fəaliyyəti.  

Yeni yüzilliyin əvvəllərindən etibarən Yaxın ġərq regionunda cərəyan edən hadisələr 

Türkiyənin geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyətini anbaan artırmıĢdır. Digər tərəfdən ölkədə həyata 

keçirilən islahatlar iqtisadi cəhətdən Türkiyəyə böyük uğurlar gətirməkdədir. Hazırda ölkə kənd 

təsərrüfatı məhsullarının ixracı baxımından dünyada öncül mövqelərdədir. Bununla belə, ölkədə 

yeraltı sərvətlərin azlığı və dünya miqyasında güclü türk Ģirkətlərinin olmaması bu ölkəni xarici 

sərmayədən asılı vəziyyətdə qoyur. Ölkədə gedən türk-kürd vətəndaĢ muharibəsi ölkəni qeyri-sabit 

edərək ölkəyə qoyulan xarici sərmayələrin riskini artırır. 
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Son onilliklərdə yaĢanmıĢlar Avropa Birliyinin Türkiyəni üzvlüyə alma kimi bir niyyətinin 

təmamilə olmadığını, ancaq Türkiyənin strateji önəmi səbəbi ilə onu öz yanında saxlamaq istəyində 

olduğunu göstərir. Buna görə də Avropa Birliyinin orqanları, xüsusilə də tam üzvlük məsələsində 

müsbət rəy verməsi lazım olan Avropa Parlamenti öz tələblərinin siyahısını geniĢləndirməkdədir. 

Təsadüfi deyil ki, Avropa Birliyi 31 dekabr 1995-ci il tarixindən Türkiyəni Gömrük Birliyinə daxil 

etməsinə baxmayaraq tam üzvlük üçün davamlı olaraq yeni Ģərtlər irəli sürməkdədir.  

Müasir dövrdə regionda yaranmıĢ gərgin vəziyyət Türkiyə ilə Avropa Birliyi arasındakı 

münasibətlərin getdikcə daha çox əhəmiyyət daĢıdığını göstərir. Avropa Birliyinin Türkiyədən 

tələbləri Türkiyə Cumhuriyyətinin unitar bir dövlət quruluĢunun bütülüyü və müsəqilliyi ilə 

uyuĢmayacaq istəklərdir. Bu tələblərin yerinə yetirilməsi Türkiyə Cumhuriyyətini parçalayayaq 

xarakterdədir. Türk politoloji fikrinə görə, Türkiyənin Avropa Birliyinə tam üzv olaraq qəbul 

olunması ilk növbədə Türkiyənin daha da güclənməsinə bağlıdır (3, 19). 

Avropanın Türkiyəni baĢqa bir mədəniyyətə aid olduğunu irəli sürərək, kənarda tutmağa 

çalıĢması Avropa mədəniyyətinin təməl daĢlarını təĢkil edən Ġstanbulu, Berqamanı, Troyanı, Efesi 

və digər tarixi izləri inkar etmək mənasına uyğun gəlir ki, müasir Qərb siyasi fikri bunu qəbul 

etməkdən uzaqdır. Qərb tarixçilərindən E.Berlin ifadəsi ilə desək «Avropa konkret bir anlayıĢ 

olmaqdan əlavə, hər dövrdə fərqli bir formada ortaya çıxan layihələr toplusudur. Bu baxımdan 

avropali sayılmanın tək ölçüsü coğrafi və mədəni sərhədlər deyil, bu layihələrdə oynanılan 

«rollardır»(1, 137).  

Digər məsələ isə mədəniyyətlər arasında olan müəyyən fərqlərlə bağlıdır. Türkiyənin AB-yə 

üzv olmasına qarĢı çıxanların fikrincə, bu fərqlər Avropa Birliyi içərisində müəyyən uyğunsuzluq 

yaradacaqdır. Ancaq Türkiyənin Avropa mədəniyyətindəki yeri sağlam əsalara söykənir. Belə ki, 

Avropa mədəniyyətinin bir çox simvolik ünsürü müasir Türkiyə torpaqlarında öz varlığını davam 

etdirməkdədir. Əgər XXəsrin 60-cı illərini yada salsaq, görərik ki, hələ Türkiyənin AB-yə üzv 

olmasının gündəmə gəldiyi həmin dövrdə heç kim bu coğrafi fərqlilik məsələsini önə çıxarmamıĢdı. 

Əksinə, 1963-cü ildə AB ilə Türkiyə arasında imzalanan Ankara müqaviləsi ilə Türkiyənin tam bir 

Avropa dövləti olması qəbul edilmiĢdi (12). 

Türkiyənin üzvlüyü Avropa Ġttifaqına Cənubi Qafqaz, Balkan və Orta ġərq regionunda 

hadisələrə daha geniĢ nəzarəti həyata keçirmək və AB-yə təsir göstərə biləcək gərginliklərin 

qarĢısının alınmasına daha çox imkan yaradacaqdır fikri, müasir qərb politoloji fikrinə məxsusdur. 

Cənubi Qafqaz və Orta ġərqdəki neft və qaz yataqlarının Avropa və dünya bazarına təhlükəsiz bir 

Ģəkildə daĢınmasında və bu bölgədəki neftlə zəngin olan dövlətlərin bazarlarına giriĢdə Türkiyənin 

müsbət payı danılmazdır. Balkan regionundakı etnik təmizləmə və vətəndaĢ müharibələrinə 

müdaxilə edə bilməməsi Türkiyənin bu regionda müəyyən qədər nüfuzunu aĢağı salmıĢdır. Türk 

müəlliflərindən M.Çama görə, AB yeni dünya düzənində iqtisadi birlikdən baĢqa, həm də güclü bir 

siyasi birlik olmaq istəyirsə, Avropa regionunda baĢ verən proseslərə müdaxilə edə biləcək qüvvəyə 

sahib olmalıdır (3, 185). 

Qeyd etdiyimiz kimi, Avropa ölkələri coğrafi mövqeyi baxımından Türkiyəni Avropa dövləti 

kimi tanımıĢdılar, halbuki, Türkiyə torpaqlarının əsas hissəsi Asiya qitəsində yerləĢmiĢdir və bu 

baxımdan Türkiyənin Avropaya inteqrasiyasının əleyhdarı belə hesab edirdilər ki, əgər Türkiyə AB-

yə üzv qəbul edilərsə, ardınca MərakeĢ, Tunis və Əlcəzair kimi dövlətlər də AB-yə girmək 

istəyəcəklər, bu isə Avropanın iki təhlükə ilə üzləĢməsini Ģərtləndirə bilər (8):  

- birincisi, əgər Avropa birliyinin sərhədləri dəqiq olaraq müəyyənləĢdirilməsə və Türkiyəni də 

üzv olaraq öz sıralarına qəbul eləsə, sonsuz geniĢləmənin qarĢısını almaq mümkün olmayacaqdır; 

- ikincisi, Türkiyə əleyhdarlarına görə, Türkiyə olduqca gərgin münaqiĢələrin yaĢandığı bir 

bölgədə yerləĢir və əgər o Avropa birliyinə girərsə, onda terrorun və gərgin münaqiĢələrin geniĢ 
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yaĢandığı dövlətlərin sərhədləri birliyin sərhədlərinə qədər geniĢlənmiĢ olar.  

Halbuki, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul edilməsinin əleyhdarları 1995-ci ildən start 

götürmüĢ Barselona prosesinin mövcudluğunu unudurlar. Məlum olduğu kimi bu proses ġərqi 

Aralıq dənizi ölkələrinin perspektivdə Avropaia inteqrasiyasını nəzərdə tuturdu. Hazırda Türkiyə 

siyasi və iqtisadi baxımdan təkcə özünə görə əhəmiyyət daĢıyan bir ölkə deyildir. Türkiyənin 

arxasında Orta ġərqdən Asiyaya, Aralıq dənizindən Qara dənizə qədər uzanan geniĢ bir coğrafi 

məkan durmaqdadır, elə bir məkan ki, Türkiyə ilə bağlı baĢ verənlərin bu regiona təsiri Ģübhəsizdir. 

Avropanın bu coğrafiyada nüfuz dairəsini geniĢləndirməsi və daimi olması üçün Türkiyənin 

partnyorluğuna ehtiyacı vardır və bu amil xüsusilə son zamanlar baĢ verənlərin fonunda Türkiyənin 

əhəmiyyətini anbaan artırmaqdadır. 

Məlum olduğu kimi, hələ XX yüzilliyin əvvəllərindən Avropa birliyi ilə bağlı müxtəlif ideyalar 

və nəzəri məktəblər Avropanın birləĢməsinin labüdlüyünü irəli sürür və buna regionda 

münaqiĢələrin və müharibələrin qarĢısının alınmasında bir vasitə kimi baxırdılar. Belə məktəblərin 

yaydığı ideyalara görə, Avropa Birliyinin meydana gəlməsinin baĢlıca səbəbi olaraq Avropanın 

daxili mübarizələr səbəbi ilə ―dünya səhnəsinin mərkəzindəki çox qədim məzmununu itirməsi‖ və 

―Avropanın yerinin iki yeni super güc olan ABġ və Sovet Ġttifaqına verməsi hesab olunurdu (3, 17). 

M.Cam yazırdı ki, ―Türkiyə Avropa hələ çox müəyyən bir biçimdə ortada olmadığı Ģərtlərdə 

Avropa ilə iqtisadi bütünləĢmə dövrünə Ankara AnlaĢması ilə girdi. Avropanın sənayeləĢməsi altı 

ölkəsinin meydana gətirdiyi Avropa Topluluğu Türkiyənin ucuz iĢçi gücündən də istfadə etmək 

istəyirdi‖ (3, 17-18). 

Türkiyənin assosialiyalı üzv kimi Avropa Birliyinə qoĢulmaq istəyindən yarım əsrdən yuxarı 

dövr keçmiĢdir. Bu müddətdə Avropa Birliyi üç geniĢlənmə dövrünü yaĢasa da, onun Avropa 

ailəsinə daxil olmasını bir çox səbəblərlə əngəlləyən AB-nin səsləndirdiyi amillər arasında ölkənin 

demoktatikləĢdirilməsi, ordunun siyasətdən kənarlaĢdırılması, milli azlıqların hüquqları, 

Ermənistanla sərhədlərin açılması və s. kimi tələblər vardır. Ermənistanla sərhədlərin açılması 

ətrafında müzakirələr birmənalı getmir. Belə ki, bir çox ekspertlər Türkiyənin bu addımını təqdir 

etsə də, bəziləri bunun ziyanlı tərəfinin olduğunu söyləyir. Onların fikrincə, Türkiyə Ermənistanı 

sivil dünyadan təcrid etməklə, Avropadan kənar salmaqla, əslində Rusiyanın nəzarətinin 

güclənməsinə təkan verir ki, bu da Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həllinə öz mənfi təsirini 

göstərməkdədir.  

Avropada Türkiyə məsələsi ilə bağlı problemlərin əsas müzakirə obyektlərindən birinə 

çevrilməsi 1999-cu ildə keçirilən Helsinki Zirvə görüĢündən sonra xüsusi aktuallıq kəsb etmiĢdir. 

Bu zaman diqqətdə saxlanan əsas məsələ Türkiyənin üzv olacağı təqdirdə AB-nin üzləĢəcəyi 

problemlərlə bağlıdır. AB-nin geniĢləndiyi və gələcək quruluĢunun formalaĢdırılmağa çalıĢıldığı bir 

vaxtda Birliyin sərhədləri və gələcək formasının müzakirə edilməsi qədər aktual ikinci bir problem 

yoxdur. Praktikanın göstərdiyi kimi, təbii olmayan Ģey odur ki, bu mübahisə və müzakirələr ancaq 

Türkiyənin üzərində formalaĢır. AB ilə bağlı digər mübahisəli məsələlər Türkiyə məsələsinin 

kölgəsində qalmaqdadır (11). 

AB ölkələrinin ictimai fikrini Türkiyənin əleyhinə yönləndirmək üçün irəli sürülən 

arqumentlərdən biri də almaniyalı ekspertlərin apardığı hesablamalardır. Belə hesablamalara görə, 

Türkiyənin birliyə qoĢulması AB-yə 5 mlrd. avroya baĢa gələcəkdir. Halbuki türk ekspertlərinin 

hesablamalarına görə, Türkiyənin tam üzvlüyü halında AB-nin büdcəsinə ildə əlavə 2,8 milyard 

avro ayıracaq, bunun qarĢılığında isə müxtəlif fondlardan alacağı payların cəmi 10 milyard avro 

olacaqdır. Bu halda Türkiyə müxtəlif qaynaqlardan 7,5 milyard avro gəlir əldə etmiĢ olacaqdır. 

Bunu digər AB üzv dövlətləri ilə müqayisə etsək, 1998-ci ildə Yunanıstan AB-yə ödədiyi 1,29 

mlrd. avro müqabilində 5,8 mlrd. avro, Portuqaliya 1 mlrd. avroya qarĢılıq 3,9 mlrd. avro, Ġspaniya 
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5,3 mlrd. avroya qarĢılıq, 12,2 mlrd. avro payı əldə etmiĢdir (10). Deməli, Türkiyənin birliyə 

qatılması AB üçün heç bir potensial təhlükə törətmir. 

Halbuki, Türkiyə hökuməti Avropa Birliyinin böyük geniĢləməsi müqabilində yeni üzv olan və 

olacaq dövlətlərə daha az vəsait ayırması durumunda qalacağını da aydın təsəvvür edir. Məhz buna 

görə, Türkiyənin əsl marağı müzakirə dövrünün baĢlaması ilə birlikdə cəlb edə biləcəyini 

düĢündüyü xarici sərmayələrdir. Türkiyə hakimiyyəti bu sahədə Ġrlandiyanın Birliyə üzv olduğu 

zaman sərmayə giriĢini 450 dəfə artırdığını və bunun yaratdığı problemləri bildiyi üçün kifayət 

qədər ölçülüb biçilmiĢ siyasi xətt yeridir. 

Ekspertlərri düĢündürən ciddi məsələlərdən biri də Türkiyənin üzv olmasından Avropa 

Birliyinin nə dərəcədə fayda görəcəyi ilə bağlıdır. Qlobal miqyasda götürüldükdə Türkiyənin 

qəbulu nəticəsində AB-nin iqtisadi gücü daha da artacaqdır. Çünki, 76 milyonluq əhalisi, 200 

milyard dollarlıq daxili hasilatı, ixracata yönəlik iqtisadiyyatı və sürətlə inkiĢaf edən informasiya 

vasitələri olan Türkiyənin təsiri ilə Birliyin daxili bazarı və bu bazardakı rəqabəti yüksələcəkdir (6, 

282). Türkiyənin Avropanın iqtisadi rəqabət gücünə olan təsiri yeni üzv olan digər dövlətlərə 

nisbətən daha çoxdur. AB-yə üzvlük nəticəsində Türkiyədə də iqtisadi və siyasi islahatlar 

sürətlənməkdədir. Əgər Türkiyənin iĢçi qüvvəsi, turizm potensialı, Avrasiya bazarı və enerji 

Ģəbəkəsindəki mövqeyi nəzərə alınarsa, onun AB-yə üzvlüyü daha çox investisiyanı cəlb edəcək və 

bu Türkiyənin daha da inkiĢafına səbəb olacaqdır. Hazırda Türkiyə ticarətinin yarısı Avropanın 

payına düĢür və xarici investisiyaların 70%-i Avropa Ģirkətləri tərəfindən qoyulmuĢdur ki, həmin 

sahə dinamik inkiĢafdadır. 

Türkiyənin geostrateji əhəmiyyəti onun regionun enerji layihələrində iĢtirakı ilə sıx bağlıdır. 

Belə ki, Türkiyə Ġraqdan Kərkük-Yumurtalıq boru xətti vasitəsilə, Azərbaycan və Qazaxıstandan 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti vasitəsilə, Türkmənistandan Xəzər dənizinin dibindən keçəcək boru 

xətti vasitəsilə, Azərbaycandan ġahdəniz layihəsi əsasinda və Ġrandan gələcək təbii qazın XXI əsrdə 

sərhədlərindən Avropaya daĢınacağı bir ölkədir. Enerji mənbələrinin Balkanlar vasitəsilə və ya 

Adriatikdən Avropaya daĢınmasına aid planlar da öz reallığını qoruyur və yaxın gələcəkdə həyata 

keçiriləcəkdir. Avropanın da bu enerji mənbələrinə və təhlükəsiz tranzit yollarına ehtiyacı vardır ki, 

artıq reallaĢma dövrünü yaĢayır. 

Avropalı ekspertləri narahat edən baĢlıca məsələlərdən biri də Türkiyədəki əhali artımı ilə 

bağlıdır. Hesablamalara görə, Türkiyədə çox yaxın zamanlarda əhalinin sayı 100 milyon nəfərə 

çatacaqdır ki, bunun nəticəsində Avropada son yüzillik ərzndə yaranmıĢ tarazlıq pozulacaqdır. Bu 

təhlükənin real olmadığını statistika aydın Ģəkildə göstərir. Belə ki, Türkiyədə hal-hazırda əhalinin 

artım sürəti çox sürətlə aĢağı enməkdədir. Əgər 1980-1990 illəri arasındakı dövrdə əhalinin artım 

sürəti 2,3% idisə, 1990-2000 illər arasında həmin sürət 1,8%-ə enmiĢdi. Növbəti onilliklərdə azalma 

prosesi öz sürətin davam etdirmiĢ, bu onillikdə isə 1,1 %-dən də aĢağı enmiĢdir (13). 

Türkiyədə əhali artımının mövcudliğunu saxladığı bir dövrdə, Avropa son dərəcə ciddi bir 

təhlükə ilə üz-üzədir. Belə ki, Avropa cəmiyyəti böyük bir sürətlə yaĢlanmaqdadır. Bu isə çox 

tezliklə Avropada iĢçi qüvvəsinə ciddi ehtiyacın yaranmasına gətirib çıxaracaqdır ki, bunu ancaq 

Türkiyənin hesabına kompensasiya etmək olar. Əhalisinin artım sürətinin azalmasına baxmayaraq 

hələ gənc, dinamik və təhsilli bir əhaliyə sahib olacaq Türkiyə Avropanın ehtiyac duyacağı bu amili 

aradan qaldırmaq üçün böyük potensial imkanlara malikdir. 

Hazırda Türkiyənin baĢlıca qayğılarından ən mühümü ölkədə yüksək səviyyədə müĢahidə 

olunan iĢsizlik məsələsidir. Bəzi Avropa ekspertlərinə görə, Türkiyə AB-yə girərsə, türklər böyük 

sürətlə Avropa ölkələrində məskunlaĢmağa baĢlayacaqlar. Türkiyənin üzvlüyə qəbul olma 

müddətində və ondan sonra həyata keçirəcəyi iqtisadi və siyasi islahatlar nəticəsində Türkiyə ilə 

Avropa ölkələri arasındakı həyat səviyyəsi fərqi azalacaq və beləliklə türk vətəndaĢları üçün 
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Avropanın cazibəsi tədricən aĢağı enəcəkdir. Qeyd edək ki, dövlətlərinin AB-yə qoĢulmasından 

sonra nə ispanlar, nə portuqallar, nə də yunanlar digər Avropa ölkələrinə köç etməmiĢdilər.  

Müasir dünyada, xüsusilə ərəb ġərqində cərəyan edən hadisələr fonunda Türkiyənin sərbəst 

oyunçu kimi özünü göstərməyə baĢlaması və hadisələrin gediĢinə göstərdiyi təsir onun artmaqda 

olan nüfuzunun göstəricisidir. Məlum olduğu kimi Türkiyə ABġ-in regiondakı baĢlıca müttəfiqidir, 

lakin özünün milli təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri ABġ-ın region siyasəti ilə uzlaĢdırmağı bacarır. 

Bu amildən çıxıĢ edən Türkiyənin əleyhdarlarına görə, əgər Türkiyə Avropa Birliyinə girərsə, burda 

o ABġ-ın «Troya atı» rolunu oynayacaqdır. 

Halbuki, bunun əksini 2003-cü il Ġraq hadisələri aydın Ģəkildə göstərdi. Belə ki, həmin hadisələr 

zamanı AB-yə üzv dövlətlərinin demək olar ki, yarısı, o cümlədən Ġngiltərə Fransa və Almaniyaya 

rəğmən ABġ-ı açıq Ģəkildə dəstəkləmiĢdi. Ancaq Türkiyə ABġ-ın belə dəstək əvəzində vəd etdiyi 6 

mlrd. dol. yardima baxmayaraq özünü birbaĢa bu aksiyaya qarĢı qoymuĢdu. YaranmıĢ Ģəraitdə 

vəziyyətin böhranlı xarakter almasına baxmayaraq Türkiyə ABġ-ın ölkədə ordu yerləĢdirməsinə və 

Türkiyə üzərindən Ġraqa cəbhə açmasına icazə verməmiĢdi. Türkiyənin Ġraq böhranında tutduğu 

mövqe «Troya atı» iddiasının blef olduğunu aydın Ģəkildə göstərdi. 

Avropa Birliyinin Türkiyənin ünvanına səsləndirdiyi ittihamların içərisində Türkiyədə insan 

hüquqları və demokratiyanın inkiĢaf səviyyəsi və milli azlıqlara verilən muxtariyyət amili ilə 

bağlıdır (9). Ġnsan hüquqları və demokratiyanın inkiĢafı baxımından Türkiyənin AB-nin hazırkı 

üzvlərinin standartlarına uyğun olmadığı həqiqət olsa da əslinə baxsaq, AB-yə üzv olmuĢ 

dövlətlərdən bir çoxu bu məsələdə Türkiyədən heç də irəlidə deyildir. Digər tərəfdən, Türkiyənin 

Helsinki zirvə görüĢündən sonra həyata keçirdiyi islahatlar bu istiqamətdə nə qədər israrlı olduğunu 

aydın Ģəkildə göstərir. ABġ-da 2001-c ilin sentyabrında törədilmiĢ terror aktlarından narahat olan 

bir sıra Avropa dövlətləri insan hüquqları və demokratiya sahəsində daha sərt addımlar atmıĢdılar 

ki, bununla da əslində Türkiyəni ötüb keçmiĢlər. Əlavə olaraq nəzərə almaq lazımdır ki, Türkiyənin 

demokratiya və insan hüquqları sahəsində davamlı irəliləyiĢi AĠ-nin bu sahədəki təĢviqi ilə sıx bağlı 

olacaqdır(7).  

Siyasi xəritədə Türkiyənin çoğrafi mövqeyinə diqqət yetirsək, onun Avropa ilə Asiyanın, 

dinlərin, dillərin və mədəniyyətlərin kəsiĢmə xəttində yerləĢdiyini müĢahidə edərik. Türkiyənin 

müsəlman ölkəsi olması onun AĠ-yə qatılması əleyhdarlarının əlində xüsusi arqument sayılır. 

Onların fikrincə, əgər Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olarsa, birlik üçün düĢünülən «xristian ittifaqı» 

ideyası məhv olar. Türkiyənin əleyhdarları Avropa ilə Türkiyənin fərqli mədəniyyətə malik 

olduqlarını əsas gətirərkən Avtropanın böyük bir hissəsinin Türkiyənin hakimiyyəti altında 

olduğunu, Türkiyədə əsrlər boyu xristian kilsəsinə tolerant münasibətin bəsləndiyini, Avropa 

intibahında ġərqin rolunu inkar etməkdən baĢqa bir Ģey deyildir.  

Özlərini islam dünyasına və mədəniyyətinə qarĢı qoyanlar unudurlar ki, hazırda Avropada 

təqribən 20 milyondan çox müsəlman yaĢamaqdadır. Bu rəqəm bir sıra Avropa ölkələrinin 

əhalisindən çoxdur. Digər tərəfdən Avropa Ġttifaqının tərkibində Bosniya-Herseqovina, Albaniya və 

Makedoniya kimi əhalisinin çoxu müsəlman olan dövlətlərin olduğunu nəzərə alsaq, Türkiyənin 

AB-yə üzvlüyündən asılı olmayaraq hazırda Avropada xeyli müsəlmanın yaĢadığını görürük.  

 AparılmıĢ təhlil və müqayisələr göstərir ki, Türkiyə vətəndaĢlarım müsəlman olduqlarına görə 

AĠ-yə üzv qəbul etməməyin heç bir elmi və tarixi-siyasi əsası yoxdur. Xantinqtonsayağı 

mədəniyyətlərarasi toqquĢma ideyalarının ictimai-siyasi fikirdə vətəndaĢlıq qazanmaqda olduğu bir 

zamanda Türkiyənin AĠ-yə üzv qəbul edilməsinin köklərində ―islam xofunun‖ dayandığı özünü 

aydın Ģəkildə göstərir və getdikcə gücllənməkdədir.  

 Türkiyənin Avropa Ġttifaqına üzv olmaq üçün götürdüyü öhdəlikləri tədricən həyata keçirməsi 

və qazandığı uğurlar birliyin bu prosesi əngəlləmək üçün yeni-yeni arqumentləri irəli sürməsini 
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Ģərtləndirməkdədir. Bu sırada yer alan daha ciddi maneələr - Türkiyədən Kipr və Ġraq məsələlərində 

mövqeyini dəyiĢməsi, kürdlərə Türkiyə içərisində muxtar dövlət yaratmaq hüququnun verilməsi, 

erməni soyqırımının tanınması kimi məsələlər qərəzli və siyasi xarakter daĢıyır, Türkiyənin milli 

təhlükəsizliyinə və dövlətçiliyinə qarĢı birbaĢa təhdidlərdir. 

Türkiyənin erməni soyqırımı iddialarına qarĢı 1989 – cu ildə Osmanlı arxivlərini açması və 

dünyanın müxtəlif ölkələrindən elm adamlarının bu iĢə cəlb olunması Osmanlı Türkiyəsi tərəfindən 

erməni soyqırımının həyata keçirilmədiyini, Ermənistanın Türkiyəyə və Azərbaycana qarĢı əsassız 

ərazi iddialarının Türkiyəni və Azərbaycanı parçalamaq məqsədi güddüyünü bütün dünyaya 

göstərdi.  

Türkiyənin Ermənistanla sərhəddlərini bağlaması 1992-ci ildən dövlət siyasəti kimi həyata 

keçirilməkdədir və Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini iĢğalina qarĢı cavab tədbiridir. Amma 

Avropa dövlətlərinin bəziləri ATƏT-in Minsk qrupu dövlətlərinin son Paris görüĢünün göstərdiyi 

kimi, bu faktla ―spekulyasiya edir‖ və bu yolla Türkiyəyə Ermənistan vasitəsilə təzyiq göstərirlər. 

Doğrudur, sərhədlərin açılması nəticəsində yeni düĢüncə tərzinin Ermənistana gəliĢi yolu ilə ölkə 

əhalisi içərisində münaqiĢələrin nizamlanmasının Avropa təcrübəsinin yayılması və müharibənin 

mənfur reallıqlarına nifrətin yaradılması bəlkə də mümkündür. Digər tərəfdən, sərhədlərin 

açılmaması Ermənistanı Qərbdən ayırmıĢ və onu Rusiyanın tam nəzarətinə vermiĢdir. Qərbin 

təzyiqləri və hadisələrin inkiĢaf ssenarisi aydın Ģəkildə göstərir ki, Türkiyə uzunmüddətli 

sərhədqapatma xəttində maraqlı deyil, lakin Azərbaycan məsələsi Türkiyə üçün prioritet olduğu və 

ermənilərin iki türk ölkəsinə qarĢı əsassız ərazi iddiaları davam etdiyi üçün sərhədlərin elə də tez 

açılmayacağına yəqinlik var.  

Türkiyənin onilliklər boyu ―baĢ ağrısına‖ çevrilmiĢ kürd məsələsi Türkiyənin birliyə qoĢulması 

əleyhdarlarına görə, Avropa Birliyinə üzv olacağı təqdirdə bu problem Birliyin daxili məsələsinə 

çevriləcəkdir. Müasir dövrdə Türkiyədə Avropa istiqamətində atılan addımlara diqqət yetirsək kürd 

əsilli türk vətəndaĢlarının hüquq və azadlıqlarının geniĢlənməkdə olduğunu müĢahidə edərik. 

Ekspertlətə görə, Türkiyənin AĠ-yə üzvlüyə doğru irəliləməsi bu problemin həlli üçün lazımi Ģəraiti 

təmin edəcəkdir. Kürd məsələsinin sülh yolu ilə nizamlanmasını istəyənlər üçün həyata keçirilməsi 

vacib olan Ģərt Türkiyənin Avropa içərisində olmasıdır. 
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На рубеже ХХ и XXI столетий начался новый этап в развитии системы международных 

отношений. На этом этапе государства столкнулись с глобальными проблемами, 

требующими объединения государств и которые стали причиной появления интеграционных 

объединений. Статья посвящена деятельности интеграционных объединений в качестве 
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XX-XXI əsrlərin astanasında beynəlxalq münasibətlərin inkişafında yeni mərhələ başlandı. Bu 

mərhələdə dövlətlər onları birləşməyə vadar edən qlobal problemlərlə rastlaşdılar. Bu problemlər 

inteqrasiya birliklərin yaranmasına səbəb oldu. Və bu birliklərin fəaliyyətinin təhlili onların 

beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaşdırılmasına mühüm amil kimi qəbul etməyə əsas verir.  
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At the turn of the XX and XXI centuries, began a new stage in the development of international 

relations. At this stage, the state faced a global problem requiring a union of states and which have 
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become the cause of integration associations. The article is devoted activity integration 

associations as factors affecting the prognosis of international relations. 

Key words: integration associations, international relations, forecasting, factors. 

 

Современные международные отношения представляют собой очень сложный механизм, 

в котором отсутствует действие главного закона существования системы – баланса сил. 

Распад СССР, нарушив равновесие системы международных отношений, стал причиной 

международной неразберихи, которая властвует в современных международных 

отношениях. Появление новых субъектов на политической карте мира способствует 

формированию новых правил в развитии международных отношений. Существует 

множество факторов мирового развития, которые тесно взаимосвязаны и существенным 

образом влияют на прогнозирование международных отношений. 

Изучение и анализ деятельности интеграционных объединений представляется 

интересным и необходимым для выявления причин, осложняющих прогнозирование 

перспектив дальнейшего развития системы международных отношений.  

К одним из таких объединений относится Организация Договора о коллективной 

безопасности - военно-политический союз, созданный несколькими государствами Евразии 

(в разное время организация объединяла от 6 до 9 государств) на основе Договора о 

Коллективной Безопасности (ДКБ), подписанного 15 мая 1992 года. [1] 

Задачей Организации Договора о коллективной безопасности является защита 

территориально-экономического пространства стран участниц договора совместными 

усилиями армий и вспомогательных подразделений от любых внешних военно-политических 

агрессоров, международных террористов, а также от природных катастроф крупного 

масштаба. 

Одним из важных направлений деятельности Организации Договора о коллективной 

безопасности является противодействие современным вызовам и угрозам. 

К интеграционным объединениям относится Североамериканское соглашение о зоне 

свободной торговли (НАФТА). Первым интеграционным соглашением в Северной Америке 

стало Соглашение о Канадо-американской зоне свободной торговли - КУСФТА (Canada-USA 

Free Trade Agreement - CUSFTA), которое вступило в силу с 1 января 1989 года. Главная цель 

формирования КУСФТА – достижение зоны свободной торговли на основе ликвидации 

пошлин во взаимной торговле в течение 10 лет, а также уменьшения дискриминации в 

отношении взаимных прямых инвестиций, включая расширение права на регистрацию 

компаний и применение национального режима. Исключения были сделаны в отношении 

сферы телекоммуникаций двух стран и допуска американских инвестиций в канадскую 

сферу культуры. [2] 

На базе КУСФТА было подписано Североамериканское соглашение о зоне свободной 

торговли между США, Канадой и Мексикой - НАФТА, вступившее в силу с января 1994 

года. Основные цели соглашения:  

 стимулирование взаимной торговли и капиталовложений стран-членов на основе 

формирования зоны свободной торговли,  

 разработка согласованных условий предпринимательской деятельности для компаний; 

 обеспечение справедливой конкуренции в регионе; 

 содействие защите прав интеллектуальной собственности; 
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 стимулирование взаимного экономического сотрудничества.  

Одной из ведущих интеграционных группировок развивающихся стран и Латинской 

Америки является Южноамериканский общий рынок, или Меркосур. Он был создан на основе 

Асунсьонского Договора, подписанного в марте 1991 г. четырьмя странами - Аргентиной, 

Бразилией, Парагваем и Уругваем, с 2006 г. полноправным членом стала Венесуэла. На правах 

ассоциированных членов участвуют пять государств: Чили (1996г.), Боливия (1997г.), Перу 

(2003г.), Колумбия (2004г.), Эквадор (2004г.). Наблюдателем является Мексика, находящаяся в 

процессе присоединения в 

качестве ассоциированного члена. Стратегическая цель МЕРКОСУР – формирование 

общего рынка, а в качестве переходного этапа – таможенного союза в целях свободного 

перемещения товаров, людей и национальных валют. [3] 

В Асунсьонском Договоре зафиксированы такие направления экономической интеграции, 

как:  

 ликвидация таможенных пошлин; 

 гармонизация нетарифных ограничений; 

 введение общего таможенного тарифа в торговле с третьими странами;  

 либерализация взаимной торговли услугами;  

 свободное перемещение инвестиций и лиц;  

 координация макроэкономической и отраслевой политики. 

Созданная в 1967 г. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН включает десять 

стран – Бруней, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, 

Таиланд и Филиппины. 

Основные цели АСЕАН, определенные Бангкокской декларацией 1967г.,: 

 военно-политическая стабилизация в Юго-Восточной Азии; создание 

 таможенного союза, содействие экономическому росту стран.  

В 1970-1980-е гг. страны развивали производственное сотрудничество, вели строительство 

совместных объектов, как на многосторонней, так и на двусторонней основах, а также 

сформировали зону преференциальной торговли (с небольшими по объему преференциями на 

ограниченный круг товаров взаимной торговли). 

В 1992г. на саммите в Сингапуре принято решение о формировании зоны свободной 

торговли АФТА (ASEAN Free Trade Agreement – AFTA) в течение 15 лет (в последующие годы 

конечной датой был назван 2000г. для шести более развитых стран – Сингапура, Малайзии, 

Таиланда, Филиппин, Индонезии и Брунея). [2,3] 

Стратегическая цель АФТА – повышение конкурентоспособности стран-членов на основе 

устранения торговых барьеров, роста привлекательности для зарубежных инвестиций, 

достижения экономической эффективности в регионе. Ее основные направления включают:  

 сокращение ставок пошлин до 0-5 % на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию, за исключением продукции нефтехимии, автомобилестроения, металлургии; 

 введение общего эффективного преференциального тарифа (СЕПТ) для взаимной 

торговой либерализации; 

 гармонизацию национальных стандартов в соответствии с международными нормами;  

 ликвидацию количественных ограничений во взаимной торговле промышленными 

товарами;  
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 введение принципа взаимного признания в отношении сертификатов качества;  

 координацию макроэкономической политики; 

 либерализацию взаимной торговли услугами. 

В 1994 г. подписано Рамочное соглашение АСЕАН по услугам, основная цель которого – 

ликвидация барьеров. В нем предусмотрено проведение переговоров по особым 

обязательствам стран-членов по доступу на рынки, национальному режиму и дополнительным 

обязательствам в отношении всех секторов услуг и способов поставки. В так называемый 

первый пакет либерализации включены семь сфер услуг (финансы, морской транспорт, 

телекоммуникации, воздушный транспорт, туризм, строительные и предпринимательские 

услуги). В перспективе предусмотрена полная либерализация сферы услуг к 2020 г. 

Идея формирования общерегиональной интеграционной группировки Восточноазиатское 

сообщество (ВАС) в Восточной Азии берет начало с 1960-х гг., когда известный японский 

аналитик К.Кодзима сформулировал концепцию Восточноазиатской зоны свободной торговли. 

На рубеже 1980-1990-х гг. политический лидер Малайзии Махатхир Мохаммад разработал 

концепцию «Look Еast», в том числе создание Восточноазиатской зоны свободной торговли 

(ВАЗСТ). 

Экономические и политические факторы (как объективного, так и субъективного плана) 

для реализации идеи сложились на рубеже двух веков. Среди них следует выделить: 

динамичный экономический рост стран; высокую степень торговой и инвестиционной 

взаимозависимости на региональном уровне; стремление на основе объединения усилий 

содействовать реструктуризации национальных экономик, расширять рынки сбыта в целях 

поддержания динамичного роста, противостоять терроризму. 

Одним из механизмов реализации идеи стало проведение с 1997 г. ежегодных саммитов по 

формуле АСЕАН плюс 3 с участием президентов и глав правительств АСЕАН-10, Японии, 

КНР и Республики Корея. На Лаосском саммите (2005г.) принято решение о проведении 

первого в истории Восточноазиатского саммита. Он состоялся в декабре 2005 г. в Малайзии с 

участием глав 16 стран – десяти государств АСЕАН, Японии, Республики Корея, Китая, 

Австралии, Новой Зеландии и Индии. В качестве наблюдателя участвовала Россия, имеющая 

немалые перспективы по вступлению. По его итогам принята Куала-Лумпурская Декларация, 

в которой записано, что Восточноазиатский саммит станет форумом для диалога по различным 

проблемам экономического, стратегического и политического аспекта, представляющим 

общий интерес. Особое внимание следует уделять развитию взаимного сотрудничества, 

финансовой стабильности, энергетической безопасности, экономической интеграции и 

экономического роста, сокращению бедности, сокращению разрыва в уровнях экономического 

развития стран региона. В качестве основных инструментов достижения этих целей названы 

развитие инфраструктуры, передача технологий, управленческих навыков, оказание 

гуманитарной помощи, проведение либерализации, расширение торгового и инвестиционного 

сотрудничества. Принято принципиальное решение о формировании Восточноазиатского 

сообщества (East Asian Community) до 2020г. 

Распад СССР как единого государства привел к образованию Содружества Независимых 

Государств (СНГ), соглашение о котором было подписано Россией, Белоруссией и Украиной 8 

декабря 1991 г.[4] 

 21 декабря 1991 г. в Алма-Ата подписаны Протокол к Соглашению о создании СНГ и 

Алма-Атинская Декларация. Документы подписали Азербайджан, Армения, Беларусь, 
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Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Российская Федерация, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан и Украина, позже присоединилась Грузия. В Алма-Атинской Декларации 

основной акцент сделан на развитии экономического сотрудничества в целях создания общего 

экономического пространства. 

Важную роль в развитии интеграционных тенденций между двумя странами сыграли 

Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15 апреля 1994 г., Соглашение о 

таможенном союзе от 5 января 1995 г., Договор о создании Таможенного союза и Договор о 

дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой 

Беларусь. 

2 апреля 1996 г. был подписан договор об образовании Сообщества России и Белоруссии. 

В качестве основной цели провозглашено формирование глубоко интегрированного 

политически и экономически Сообщества в целях объединения материального и 

интеллектуального потенциалов государств. [5,6] 

Эти и другие интеграционные объединения являются важными факторами развития 

системы международных отношений. Деятельность этих объединений играют одну из важных 

ролей во взаимоотношениях государств. Интеграционные процессы, в которые вовлечены 

абсолютно все страны мира, бесспорно, влияют на внешнеполитическую деятельность 

современных государств. Являясь членами этих объединений, государства вырабатывают пути 

дальнейшего развития. 

Учитывая тот факт, что все указанные интеграционные объединения, в основном, созданы 

для экономической интеграции, они в определенной степени влияют на политическую 

ориентацию этих стран и их деятельность в системе международных отношений.  

Анализ деятельности интеграционных объединений позволяет утверждать, что они 

являются одними из существенных факторов, влияющих на прогнозирование дальнейшего 

развития системы международных отношений, и требуют всестороннего исследования 

теоретиками международных отношений.  
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ГОСУДАРСТВО И ТНК КАК СУБЪЕКТЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В современном мире, он широко считается, что основные игроки на международной 

политической арене были еще национальные государства. Тем не менее, в эпоху 

глобализации, когда экономические отношения между странами были значительно 

ужесточение, ситуация изменилась. Большой транснационального бизнеса делает 

состояния своего расположения, и часто говорится о его пребывания, учитывать более 

новой области интересов (транснационального бизнеса) при проведении своей 

международной и внутренней политики.Важность этой проблемы заключается в 

необходимости создания четкой системы идентификации и понимания причин и 

последствий в современном мире процессов, которые в основном базируются на 

сотрудничестве государств и транснациональных корпораций. 

Ключевые слова: ТНК, государство, глобализация, мировая экономика 

 

 

 

Mehriban BABAZADƏ,  

dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

 

Lamiyə ƏHMƏDZADƏ,  

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

DÖVLƏT VƏ TMK QLOBALLAġMA SUBYEKTLƏRĠ KĠMĠ 

 

Müasir dünyada qəbul olunmuşdur ki, beynəlxalq siyasi arenada əsas ―oyunçular‖ milli 

dövlətlər olaraq qalır. Bununla yanaşı, qloballaşma epoxasında ölkələr arasındakı iqtisadi 

əlaqələrin xeyli yaxınlaşdığı bir zamanda şərait dəyişmişdir. İri transmilli biznes öz dövlətini, bir 

çox hallarda isə digər dövlətləri belə xarici və daxili siyasətlərini həyata keçirərkən maraqların 

yeni növ kateqoriyasını (transmilli-sahibkarlıq) nəzərə almağı sövq edir. Bu problemin vacibliyi 

ondan ibarətdir ki, aydın identifikasiya sistemi qurmaq, müasir dünyadakı beynəlxalq proseslərin 

səbəb və nəticələrini aydınlaşdırmaq lazımdır, hansı ki, bir çox hallarda milli dövlətlərin və TMK-

ın qarşılıqlı əlaqəsinə əsaslanmışdır. 

Açar sözlər: TMK, dövlət, qloballaşma, dünya iqtisadiyyatı 
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STATES AND TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE CAPACITY OF 

SUBJECTS OF GLOBALIZATION 

 

In the contemporary world, it is widely considered that the principal players on the 

international political arena have been still national states. However, in the age of globalization, 

when economic relations among countries have been considerably tightening, the situation has 

changed. Big transnational business makes states of its location, and often states of its stay, take 

account increasingly of a new area of interests (transnational business) while conducting their 

international and internal policy. The importance of this problem lies in the need to build a distinct 

system of identification and comprehension of causes and effects in the contemporary world 

processes, which are mostly based on the cooperation of states and transnational corporations.  

Key words: TNC, state, globalization, world economy 

 

В современном мире принято считать, что основными игроками на международной 

политической арене остаются национальные государства. Впрочем, в эпоху глобализации, когда 

экономические связи между странами в значительной мере уплотнились, ситуация изменилась. 

Крупный транснациональный бизнес вынуждает государства своего базирования, а нередко и 

другие государства своего пребывания, всѐ больше принимать во внимание новую категорию 

интересов (транснационально-предпринимательских) в ходе проведения своей внешней и 

внутренней политики. Важность данной проблемы заключается в необходимости выстроить 

внятную систему идентификации и уяснения причин и следствий в современных мировых 

процессах, во многом основанных на взаимодействии национальных государств и ТНК. Это 

нужно для того, чтобы посредством такой схемы формулировать общественно полезные 

задачи развития на средне- и долгосрочную перспективу, возможности влияния на 

осуществление подобных задач методами дипломатии. 

Традиционно сложилось так, что институт государства является главным актором 

мировой политической сцены. От успехов политики в сфере международных отношений 

зависит то, как конкретное государство может продвигать и защищать свои внешние, а порой 

и внутренние интересы, а также степень готовности других акторов признать легитимность 

этих интересов.  

Процессы глобализации неминуемо ведут к изменениям в общественном устройстве 

мира: на протяжении всего XX века в мире шло формирование основных сегодняшних 

международных политических и экономических институтов. Текущий ход истории 

накладывает свой отпечаток на роль мировой политики: ныне главенствующей тенденцией в 

переустройстве общественных отношений представляется движение стран к регионализации, 

то есть к интеграции в группах по географическому признаку. Причиной тому являются, во-

первых, недостаточная и неравномерная подготовленность отдельных групп стран к 

глобальной интеграции, во-вторых, отличия в цивилизационных традициях разных стран, 
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служащие отталкивающей силой в глобальном масштабе. В то же время это обстоятельство 

может выступать и как скрепляющий фундамент для внутрирегиональной интеграции. В 

связи с этим формы ведения международных отношений претерпевают качественную 

эволюцию, развиваются интеграционные объединения, появляются новые организации 

международной координации, форумы и группы, такие как группа двадцати («большая 

двадцатка»), БРИК (группа Бразилия-Россия-Индия-Китай, которая недавно расширилась за 

счѐт вступления в неѐ ЮАР) и др. (3, с.112-113). 

Национальное государство, как институт, имеет ряд сложно разрешимых противоречий с 

институтом бизнеса и транснациональным бизнесом в частности. Основное звено в этих 

противоречиях занимает отношение к власти. С позиции борьбы за власть, как и с позиций 

здравого смысла, силой государства по сравнению с корпорациями является его «контракт» с 

населением страны. Будучи институтом, получающим своѐ содержание в обмен на 

исполнение общественно-значимых функций, государство заинтересовано в сохранении за 

собой этого привилегированного положения. В свою очередь, транснациональный бизнес 

ответственен лишь перед принципами прибыльности и экономической эффективности. Но 

оба института имеют единую базу получения дохода, которой является население, а степень 

владения властью в обществе определяет положение конкретного института во властно-

распределительных отношениях относительно получаемого от населения дохода (в форме 

налогов и сборов для государства или в форме прибыли для ТНК). 

Транснациональный бизнес, предстаѐт сегодня в различных формах от 

транснациональных корпораций (ТНК) и транснациональных банков (ТНБ) до так 

называемых ОТНК, или особо больших транснациональных корпораций. Основная черта 

ТНК, отличающая их от других форм бизнеса, в том, что они фактически утрачивают 

национальную самоидентификацию через расширение своих филиальных сетей по всему 

миру. 

Под транснациональной корпорацией (ТНК) понимается крупное финансовое, 

производственное, научно-технологическое, торгово-сервисное объединение, которое 

осуществляет свои операции, как в стране базирования, так и во многих зарубежных странах. 

Его отличает сложная организационно-управленческая структура, включающая собственно 

производственную, банковскую, инвестиционную, торгово-рекламную деятельность, 

осуществление научно-исследовательских разработок, подготовку кадров. Если 

рассматривать ТНК исключительно как экономические образования, они не должны являться 

самостоятельными субъектами международной политики. У каждой корпорации есть 

«приписка» к стране базирования, власти которой могут выполнять представительство 

интересов данной корпорации на международной арене, в числе интересов всех граждан 

этого государства. 

Однако, ТНК связывают интересы граждан нескольких стран, через разветвлѐнные 

производственные, логистические и потребительские сети, тем самым создавая особые 

образования, чьи интересы не совпадают с национальными интересами отдельных 

государств. Помимо этого, большинство крупнейших ТНК являются многономенклатурными 

корпорациями, чья деятельность в значительной мере диверсифицирована. В группах 100 

ведущих промышленных компаний, многоотраслевых: в Великобритании – 96, в Италии – 

90, во Франции – 84, в Германии – 78, а среди 500 крупнейших ТНК США, среднее число 

охватываемых ими отраслей – от 11 и до 50. Логично предположить, что даже если 
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корпорации не имеют официальных систем представительства своих интересов 

(обособленно от интересов отдельных государств), то они вынуждены делать это косвенно, в 

ключе бизнес-конкуренции (14,с.528). Наиболее простым примером таких действий 

являются приѐмы лоббирования, в некоторых странах с рыночной экономикой закреплѐнные 

законодательно. Другим распространѐнным методом достижения своих интересов является 

сговор: тайный, заключаемый корпорациями в обход контролирующих органов, или 

открытый, между корпорациями или на уровне официальных властей (как в случае с ОПЕК, 

имеющей целью защищать интересы производителей этого продукта). 

Исследователи относят появление первых ТНК к концу XIX века, но только с середины 

века ХХ-го они стали приобретать свои современные черты и набирать силу. Первым этапом 

развития транснациональных компаний можно считать становление в 1914-1918 годах 

картелей и синдикатов, которые добывали полученные колониальные ресурсы. Наиболее 

распространены были картели судостроения, машиностроения, химическая 

промышленность. Впоследствии новым витком развития стали тресты (1918-1939), 

производящие вооружение и военную технику. В этой форме монополистического 

объединения участники теряли реальную власть, она сосредотачивалась в руках правления 

треста. В 1945-1970 гг. на смену трестам пришли концерны. При таком устройстве компании, 

участники сохраняли юридическую и хозяйственную самостоятельность, но присутствовали 

доминирующие финансовые структуры. Также сильное влияние оказывает начавшаяся 

научно-техническая революция. В 1970-2000 годы происходит усиление конкуренции между 

концернами, происходит активное поглощение компаний, создание транснациональных 

корпораций. Также сильное влияние оказывает начавшаяся научно-техническая революция. 

Наиболее популярными отраслями для транснациональных корпораций становятся: 

автоиндустрия (11%); добыча и переработка нефти (10%); фармакология (9%); электроника 

(9%); электро-, гидро- и газовая энергетика (8%); телекоммуникации (7%); пищевая, 

табачная индустрия (7%) (4, с.22-23). 

Укрепление ТНК связывают как с несовершенством рынка, так
 

и с политической 

необходимостью. В действительности, транснациональные корпорации представляют собой 

особую форму хозяйствования, отражающую свойственные своей эпохе тенденции. Как уже 

было отмечено выше, ТНК не просто выносят за рубеж часть своего производства, но более 

того: они расширяют привычное понимание рынков сбыта продукции и логистических 

цепочек. Если раньше национальное предприятие осуществляло производство внутри страны 

и при попытках экспорта неминуемо сталкивалось с таможенными пошлинами, экспортно-

импортными барьерами, на что приходилось обращать особое внимание в политике 

расширения бизнеса, то сегодня достаточно бывает просто вынести производственный 

модуль в целевую страну. А в большинстве случаев такой перенос не подразумевает 

строительства предприятия «с нуля» («greenfield investment»), но оборачивается покупкой уже 

существующих производственных мощностей на месте. Это в корне меняет понимание о 

естественных относительных преимуществах государств в производстве отдельных видов 

товаров: отныне корпорация, вне зависимости от еѐ национальной принадлежности, может 

выбирать страну размещения производства. Да и сама национальная идентификация 

корпораций становится серьезным вопросом (5, с.41-42). 

Если в 1970 г. в мире насчитывалось всего 7,3 тыс. ТНК и 27,3 тыс. их зарубежных 

филиалов, то за последнюю треть XX века, параллельно развитию процессов глобализации, их 
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число резко возросло. За 90-е годы число родительских компаний увеличилось примерно в 1,7 

раза, а сеть зарубежных филиалов за тот же период выросла в 4,7 раза. К 2013 году общее число 

транснациональных корпораций уже составило порядка 82 тыс., а количество их филиалов 

достигло 850 тыс. Больше всего ТНК находится в США (18%), Великобритании (15%), 

Германии (13%) и Японии (9%) (9,с.243). 

Отличительными чертами современных ТНК являются: 

-планетарное видение рынков и осуществление конкуренции в мировом масштабе 

(некоторые зарубежные эксперты предлагают даже новый термин для современного витка 

глобальной конкуренции — «гиперконкуренция»); 

-раздел мировых рынков с немногими такими же глобальными корпорациями; 

-координация действий своих филиалов на основе новых информационно-

коммуникационных технологий, адаптивность структуры корпораций,объединение своих 

филиалов, заводов и совместных предприятий в единую международную сеть управления; 

-осуществление экономического и политического влияния на государства, в которых 

ТНК действуют (1,с.152). 

В целом ТНК обеспечивают около 50% мирового промышленного производства. На ТНК 

приходится более 70% мировой торговли, причем 40% этой торговли происходит внутри ТНК, а 

значит не по рыночным, но по так называемым трансфертным ценам, которые формируются не 

под давлением рынка, а долгосрочной политикой материнской корпорации. Очень большие ТНК 

имеют бюджет, превышающий бюджет некоторых стран. Из 100 наибольших экономик в мире, 

52 – транснациональные корпорации, остальные – государства (10, с.13).
 
Они оказывают большое 

влияние в регионах, так как имеют обширные финансовые средства, связи с общественностью, 

политическое лобби. В настоящее время ТНК контролируют, по разным оценкам, от трети до 

половины мирового промышленного производства, свыше половины международной 

торговли, около четырех пятых мирового банка патентов и лицензий на новую технику, 

технологии и ноу-хау (6,с.208).  

Неизбежность участия ТНК в мировой политике определяется совокупностью двух 

факторов: господствующей рыночной системой хозяйствования и сущностью интересов 

корпораций, которые простираются за пределы национального уровня. Первый фактор 

подразумевает обособленность бизнеса от государства. И хотя страны мира находили 

возможным открыто финансировать отдельные компании во время кризиса, существует 

тенденция к созданию известных барьеров подобному вмешательству в экономические 

процессы (выражающаяся, в частности, в условиях функционирования ВТО). Невозможность 

найти поддержку своим интересам у властей открыто, вынуждает бизнес действовать 

самостоятельно. Второй фактор подразумевает наличие таких интересов, которые не могут 

быть защищены в рамках национальных границ одного государства. Группа этих интересов 

полностью совпадает с причинами появления ТНК как формы ведения бизнеса: расширение 

рынков сбыта, снижение издержек на стадии производства, доступ к более дешѐвым 

ресурсам (в т.ч. рабочей силе), известная секьюритизация внутристрановых рисков, 

наращивание прибыли предприятия (13). 

По данным исследования Thomson Financial Data Base оборот 800 крупнейших компаний 

мира составляет порядка 33% мирового ВВП. Межстрановые потоки товаров и услуг 

приобрели новое качество: около 40% таких потоков носит характер внутрикорпоративной 

торговли, что придает им особую устойчивость (11, с.131-132). 
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40 крупнейших ТНК мира  

 

№  Компания Доходы (млн дол.) 
1 Royal Dutch Shell 458,361 
2 Exxon Mobil 442,851 
3 Wal-Mart Stores 405,607 
4 BP 367,053 
5 Chevron 263,159 
6 Total 234,674 
7 ConocoPhillips 230,764 
8 ING Group 226,577 
9 Sinopec 207,814 
10 Toyota Motor 204,352 
11 Japan Post Holdings 198,700 
12 General Electric 183,207 
13 China National Petroleum 181,123 
14 Volkswagen 166,579 
15 State Grid 164,136 
16 Dexia Group 161,269 
17 ENb 159,348 
18 General Motors 148,979 
19 Ford Motor 146,277 
20 Allianz 142,395 
21 HSBC Holdings 142,049 
22 Gazprom 141,455 
23 Daimler 140,328 
24 BNP Paribas 136,096 
25 Carrefour 129,134 
26 E.ON 127,278 
27 PDVSA 126,364 
28 Arcelor Mittal 124,936 
29 AT&T 124,028 
30 Siemens 123,595 
31 Pemex 119,235 
32 Hewlett-Packard 118,364 
33 Valero Energy 118,298 
34 Petrobras 118,257 
35 Banco Santander 117,803 
36 Statoil Hydro 116,211 
37 Bank of America Corp. 113,106 
38 Royal Bank of Scotland 113,087 
39 Citigroup 112,372 
40 

| 

110,350 

Samsung Electronics  

 

110,350 
 

Источник: http://money.crm.com/magazines/fortune/global500/2009/full_list/ 

 

Очевидно, что те же средства, которыми бизнес может воспользоваться для влияния на 

внутреннюю политику страны, могут быть применены и вовне. Вот некоторые рычаги 

влияния, используемые бизнесом для достижения своей цели: 

Лоббирование своих интересов на всех уровнях государственной власти. Под 

лоббированием понимаем его легализованную и легитимную форму, принятую в странах 

западной демократии. 

Участие в управлении (совмещение отдельными лицами политических постов в 
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государстве и в бизнесе или личные, неформальные связи управления корпорации и 

государства); 

Убеждение лиц, ответственных за принятие политических решений, в значимости 

конкретного бизнеса для интересов общества и государства; 

Договоры о разделе рынков с другими компаниями, уже имеющими вес в формировании 

политики своих стран («теневая внешняя политика»). 

Можно с уверенностью утверждать, что крупные ТНК имеют ресурс политической 

власти, как в странах своего базирования, так и за рубежом. Исследователи отмечают, что, 

например, в США, яро заявляющих о своей приверженности рыночным принципам, 

корпорациям удаѐтся убеждать правительство закрывать глаза на монополизацию в 

определѐнных областях, так как это необходимое условие «конкурентоспособности на 

глобальных рынках» (12). 

Другим значимым полем продвижения своих интересов для ТНК является медиа-рынок. 

Рекламный сегмент этого рынка, помимо непосредственного привлечения внимания к 

коммерческим продуктам компании, осуществляет, по мнению экспертов, и следующие 

функции: 

распространение культурно-исторических ценностей; 

пропаганда и внедрение в сознание конкретных социальных моделей и образа-жизни; 

формирование моды и обучение зрителя новым технологиям, социализация (2). 

Многомиллионные бюджеты корпораций на рекламу, можно считать вложением в 

формирование массового сознания населения, и, следовательно, осуществления 

своеобразной «мягкой политики». С другой стороны, благодаря тому, что корпорации 

являются защитниками не только своих интересов, но опосредованно представляют 

интересы своих клиентов, кредиторов, наѐмных работников и поставщиков, их значение в 

обществе растѐт. Социальная ответственность частного бизнеса выходит за рамки рынка и 

благодаря большей скорости принятия решений, корпорации всѐ отчѐтливее довлеют над 

монополией государства в осуществлении социальных функций (7). 

Благодаря своей значимости для экономики, многие крупные корпорации могут 

диктовать государству условия в вопросах, прямо или косвенно связанных с их 

деятельностью. В руках бизнеса оказываются рычаги управления, трудоустройством 

граждан, трудовой миграцией, экологическим законодательством. Такие системобразующие 

предприятия могут рассчитывать на безграничную поддержку в периоды кризисов. Кроме того, 

через них, зачастую, осуществляется выражение позиций государства во внешней политике (15, 

с.298). 

Многие авторы отмечают, что рост значимости ТНК в политике связан не только с усилением 

их экономического потенциала, но и с ослабеванием института государственности. Существует 

теория, что в ослабленных обществах, имеющие власть круги намеренно могут разрушать 

институциональные структуры управления, при этом сами сохраняют, за собой власть, тесно 

переплетая свои интересы с интересами транснационального бизнеса. В связи с этим можно 

отметить слова Томаса Риссе, который пишет, что «почти в 60% современных государств, 

государственную монополию на использование силы можно осуществить лишь в урезанном 

виде» и в результате, для реализации своих решений, государства «оказываются вынуждены идти 

на кооперацию с теми, кого эти решения касаются» (8).  

Таким образом, можно говорить о том, что сила ТНК является результатом глобализации, и 
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даже внутренняя необходимость существования таких фирм обусловлена «сжатием» мирового 

пространства. Ведь суть ТНК, как видно уже из этого термина, – есть транснационализация 

хозяйственных процессов, использование открывшихся в связи с высочайшей 

интернационализацией жизни человечества экономических возможностей. Со временем ТНК 

стали уже не просто порождениями, но и двигателями: как и большинство процессов, 

сонаправленных глобализации, развитие и укрепление транснационализации и черпает силы из 

последней, и в одно и тоже время «раскручивает» еѐ. Так, размещая своѐ производство 

вертикально в разных странах мира, одна корпорация уже неминуемо связывает эти страны 

экспортно-импортными потоками, а товары крупнейших ТНК доминируют в своих отраслях и 

распространяются по всему миру, формируя единый рынок и единые предпочтения у 

потребителей со всего Земного шара. 
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Məqalədə XX əsrin 90-cı illərindəki qlobal dəyişikliklərdən, soyuq müharibənin başa 

çatmasından və Yalta-Potsdam sisteminin çöküşündən sonra dünyanın geosiyasi həyatında və 

strukturunda, geosiyasi məkanlara nəzarət sistemində və s. məsələlərdə ciddi dəyişikliklər təhlil 

edilir, təkqütblü dünya nizamının formalaşmasının müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminə 

gətirdiyi yeniliklər açılıb göstərilir. 

Açar sözlər: geosiyasi dəyişikliklər, Cənubi Qafqaz, konfiqurasiya, qloballaşma, supergüc, 

sovet imperiyası, yeni dövlətlər, dünya nizamı, təkqütblü dünya, panavropaizm 

 

 

 

Rza TALIBOV, 

lecturer, Baku State University 

 

Oktay RZAYEV,  

lecturer, Baku State University 

 

THE FORMATION OF CHANGES AND NEW GEOPOLITICAL SITUATION IN THE 

INTERNATIONAL SCENE IN THE END OF TWENTIETH CENTURY 

 

The formation of the modern world order and the collapse of the Soviet empire, becoming super 

powers, the United States played an important role and that the collapse of the world socialist 

system, the bloc's global military-political and ideological confrontation ended. 

The article was in the 90 global changes of the twentieth century, the end of the Cold War and 

the collapse of Yalta-Potsdam system and the structure of the world's geo-political life, significant 

changes in the geopolitical control system and other issues are analyzed, the unipolar world order 

brought about the formation of a new system of international relations has been is shown. 

Key words: geopolitical changes, the South Caucasus, configuration, globalization, 

superpower, the Soviet empire, the new states, world order, unipolar world, paneuropeanism 

 

  



93 
 

Рза ТАЛЫБОВ, 

преподаватель, Бакинский Государственный Университет 

 

Октай РЗАЕВ, 

преподаватель, Бакинский Государственный Университет 

 

В КОНЦЕ ДВАДЦАТОГО ВЕКА, ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ И 

ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

В формировании современного миропорядка и становлении сверхдержавой Соединенных 

Штатов, сыграли важную роль распад советской империи и распад мировой 

социалистической системы, и этим завершился этап военно-политической и идеологической 

конфронтации глобального блока. 

В статье идѐт речь о глобальных изменений в 90-х годах двадцатого века, об окончании 

холодной войны и распада системы Ялта-Потсдам и структуры гео-политической жизни 

мира и так далее, геополитической системы управления. анализируются вопросы о 

значительных изменениях, указывается формирование современной системы 

международных отношений однополярного мирового порядока.  

Ключевые слова: геополитические изменения, Южный Кавказ, конфигурация, 
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Dünyanın siyasi xəritəsində qlobal dəyiĢikliklərlə səciyyələnən XX yüzilliyin 90-cı illərində baĢ 

vermiĢ hadisə və proseslər ilk növbədə SSRĠ-nin və onun törəmələri olan dünya sosializm 

sisteminin, VarĢava Müqaviləsi TəĢkilatının (VMT) və QarĢılıqlı Ġqtisadi Yardım ġurasının (QĠYġ) 

süqutu ilə bağlı olmuĢdu ki, bütün bunlar Yer planetinin siyasi konfiqurasiyasında əsaslı geosiyasi 

dəyiĢikliklərə start vermiĢdi. SSRĠ-nin dağılması nəticəsində əvvəllər beynəlxalq münasibətlər 

sistemində nüfuz dairəsi geniĢ olan bir sıra siyasi və sosial-iqtisadi proseslər tarixin yeni qüvvələri 

tərəfindən sıxıĢdırılıb aradan götürülmüĢ, qlobal miqyasda sarsıntılı transformasiyalar Ģəraitində 

yeni sosial-siyasi tənzimləyici qüvvələr meydana çıxmıĢ, öz milli mənafelərilə çıxıĢ edən yeni 

müstəqil dövlətlər yaranmıĢdı. Bununla da dünyanın siyasi mənzərəsi dəyiĢmiĢ, beynəlxalq siyasət 

sisteminə yeni aktorlar daxil olmuĢ, geosiyasi və milli təhlükəsizliklə bağlı problemlər beynəlxalq 

münasibətlərdə dominatlıq etməyə baĢlamıĢdı (2, 5).  

XX yüzilliyin 90-cı illərində sovet imperiyasının süqutu təkcə II dünya müharibəsinin baĢlıca 

nailiyyəti olan Yalta-Potsdam sisteminin çöküĢü demək deyildi, o eyni zamanda yaĢı yarım əsri 

haqlayan ikiqütblü dünya sisteminin dağılması demək idi ki, məhz bunun nəticəsində birincisi, yeni 

geosiyasi məkan formalaĢmıĢ, ikincisi, dünyanın siyasi xəritəsi iyirmidən yuxarı yeni müstəqil 

dövlətlərlə tamamlanmıĢ, üçüncüsü, təkqütblü dünya nizamı formalaĢmağa baĢlamıĢ, nəhayət 

dünyanın yeni nüfuz dairələrinə bolünməsi sahəsində yeni güclər arasında geosiyasi mübarizə daha 

dağıdıcı xarakter almağa baĢlamıĢdı. Dünyada baĢ verən dəyiĢikliklər Cənubi Qafqaz-Mərkəzi 

Asiyada özünü daha bariz Ģəkildə göstərmiĢ, regionun siyasi xəritəsi yeni dövlətlərlə zənginləĢmiĢdi 

ki, bunlardan biri də XX əsrdə bəxtinə ikinci dəfə dövlət müstəqilliyi yazılmıĢ Azərbaycan  

Respublikası idi. Respublikamızın dünya diplomatiyası orbitinə daxil olması, imic qazanması və öz 

yerini möhkəmləndirməsi milli diplomatiyamızdan yaranmıĢ Ģəraitdə yeni strategiya və taktikanın 
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hazırlanmasını tələb edirdi ki, bu ağır vəzifənin öhdəsindən ümummilli lider Heydər Əliyev gəldi.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġ.Əliyev H.Əliyevin milli dövlətçiliyimizin  

möhkəmlənməsi sahəsində xidmətlərindən bəhs edərək deyirdi: ―Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında 

milli maraqlara əsaslanan və siyasi perspektivləri nəzərə alan xarici siyasət kursu müəyyənləĢmiĢ, 

dünyanın aparıcı dövlətləri və beynəlxalq təĢkilatları ilə qarĢılıqlı münasibətlər qurulmuĢdur. Onun 

uğurlu xarici siyasəti ölkəmizin etibarlı tərəfdaĢ kimi qəbul edilərək beynəlxalq miqyasda 

nüfuzunun artmasına, islahatçı və təĢəbbüskar dövlət olaraq tanınmasına xidmət göstərmiĢdir. 

Heydər Əliyevin beynəlxalq aləmdə atdığı qətiyyətli addımlar sayəsində diplomatiyamızın fəal 

mövqeyi formalaĢmıĢ, Azərbaycanın zorla cəlb olunduğu Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinə dünya ictimaiyyətinin münasibəti dəyiĢmiĢ, ölkəmizin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və 

sərhədlərinin toxunulmazlığı bütün beynəlxalq hüquqi-normativ sənədlərdə öz əksini tapmıĢdır‖ (1).  

KeçmiĢ sovetlər biriyinin formalaĢdığı geniĢ geosiyasi məkanında məskunlaĢmıĢ xalqlar hakim 

ideologiyanın bazasında yaranan və inkiĢaf edən dünyagörüĢü və fəlsəfi düĢüncə tərzinə malik idi. 

Əslində müxtəlif regionların etnik birliklərinə zorla qəbul etdirilmiĢ dünyagörüĢü konkret 

məqsədlərə xidmət edirdi. Sovet imperiyasının ərazisindəki respublikalar yalnız nominal qurumlar 

olduğundan xalqların, o cümlədən Azərbaycan xalqının öz milli mənafelərini, milli təhlükəsizliyini 

və geosiyasi mövqeyinin dərkilə bağlı nəzəri problemləri tədqiq etmək üçün real elmi-intellektual 

imkanları yox idi və yaranmıĢ yeni beynəlxalq Ģərait bunun üçün potensial imkanlar yaratmaqla 

bərabər, eyni zamanda bu ağır vəzifənin öhdəsindən gələ biləcək müasir tədqiqatçıların ərəsəyə 

gəlməsini tələb edirdi. Müasir dövrdə postsovet geosiyasi məkanının tərkib hissəsi kimi Azərbaycan 

Respublikası da bir sıra təxirəsalınmaz vəzifələrin həyata keçirilməsinə nail olmaq istəyirdi ki, 

bunların reallaĢması nəticəsində keçid dövrü ziddiyyətlərinin yumĢaldılması və az ağrılı olması 

mümkün idi. Transmilli dünya korporasiyalarının siyasi reallıqlara və dövlətlərarası münasibətlərə 

təsiri Ģəraitində dövlət strategiyasının konkret istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsi həyati 

əhəmiyyətə malikdir. 

 Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərindəki məlum dəyiĢikliklərdən sonra formalaĢmaqda olan 

dünya qaydası təkqütblülüyə meylli idi. YaranmıĢ Ģəraitdə dünya nizamına nəzarət tədricən bir 

dövlətin – Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının əlində cəmləĢməkdə idi ki, bunun müsbət və mənfi 

cəhətləri artıq göz önündədir. Müasir dünya siyasətində ABġ və Avropa Ġttifaqı ölkələri aparıcı 

yerləri tuturlar ki, bunlar özlərini yeni güc mərkəzləri kimi göstərməkdədirlər. Hazırda həmin güclər 

dünyada mövcud olan maddi və mənəvi sərvətlərin, geoiqtisadi və strateji xammal ehtiyyatlarının, 

geosiyasi təsir dairələrinin bölünməsində, ümumplanet səviyyədə əmtəə və xidmətlərin 

qiymətlərinin müəyyən olunmasında əsas məsələləri həll edirlər. ĠnkiĢaf etməkdə olan dövlətlərin 

baĢlıca qayğısı yarandıqları dövrdən hal-hazıradək öz iqtisadi və milli müstəqilliklərini təmin 

etmək, böyük dövlətlərdən qorunmaq və suveren yaĢamaq üçün ayrı-ayrılıqda və digər dövlətlərlə 

birlikdə mübarizə aparmaqdır. 

Müasir dünya nizamına və planetin geosiyasi strukturuna xas olan baĢlıca cəhət universallaĢma 

və regionlaĢma proseslərinin paralel Ģəkildə getməsidir ki, bunlar qloballaĢma prosesləri ilə sıx 

bağlıdır. Dünyanın bütün geostrateji məkanlarında – kontinental Avropada, Atlantik Amerikada, 

Avrasiyada, Sakit okean regionunda və baĢqalarında analoji proseslər gedir ki, mövcud elmi-nəzəri 

fikrə görə bunlar çoxqütblü dünya qaydasının təzahürləridir. ABġ-ın dünya siyasətində qlobal 

liderliyini çıxıĢ nöqtəsi kimi qəbul etsək hadisə və proseslərin ABġ-ın ətrafında ―liberal dünya 

imperiyasının‖ yaranmasına doğru getdiyini müĢahidə edə bilərik ki, rus müəlliflərinə görə, belə 

inkiĢaf dünyaya yaxĢı heç nə vəd etmir (9, 3), qlobal liderlik isə öz növbəsində beynəlxalq 
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mühasibətlərin xaotik xarakterini daha da gücləndirəcəkdir. 

II dünya müharibəsindən sonra dünyanın geosiyasi quruluĢunun formalaĢması və dinamikası 

beynəlxalq proseslərin və məkanlara nəzarət üzrə ölkələrarası münasibətlərin dəyiĢməsi, onun 

formaları, vasitələri və mexanizmlərinin dəyiĢilməsi ilə müĢayət olunmuĢdur. Ġctimai inkiĢafın 

əvvəlki dövrlərində məkan nəzarəti birbaĢa hərbi müdaxilə və ərazilərin iĢğal edilməsi yolu ilə 

reallaĢırdısa, müasir dövrdə geostrateji əhəmiyyətli nöqtələr, xətlər, maddi və mənəvi ehtiyyatlar, 

nəqliyyat-informasiya komunikasiyaları və s. üzərində təsir vasitələrini ələ keçirməklə təmin edilir. 

Dünya müstəmləkə sisteminin yarandığı dövrlərdə geosiyasi nəzarət kəskin qarĢıdurmalarla 

müĢayət olunurdu. Bunu 30 illik, Yeddiillik və s. müharibələrin nəticələri aydın Ģəkildə göstərir. 

Dövlət, ticarət və müstəmləkə maraqlarının təmin olunması üçün müxtəlif üsul və vasitələr 

meydana gəldiyi kimi, müasir inkiĢafın, qloballaĢma və elektron – informasiya texnologiyalarının 

tələb və Ģərtləri də dünya siyasətinə geosiyasi nəzarətə eyniylə inqilabi təsir göstərmiĢdir. 

Müasir dünyanin geosiyasi konfiqurasiyası üç yanaĢmanı tələb edir: a) realist yanaĢma; b) 

institusionalist yanaĢma; v) sosial-konstruktiv yanaĢma. Müasir dövrdə dövlət və dövlət 

birliklərinin, ayrı-ayrı beynəlxalq, regional, milli təĢkilatların və digər geosiyasi aktorların qlobal 

təsiri nəticəsində dünya nizamı dəyiĢikliklərə məruz qalmıĢ və bir-birini əvəz etmiĢdir (9, 86-87). 

QlobaliaĢma proseslərinin təsiri altında dünya nizamının yeni xüsusiyyətlər əxz etməsi bir sıra ciddi 

faktorların təsiri ilə bağlı idi. 

Müasir dünya nizamı və bu nizamda dövlətlərin geosiyasi yerləĢməsi, bu nizamda 

çoxqütblülüyün elementlərinin mövcudluğu, hərbi güc faktorunun dünya siyasətində dominatlıq 

etməyə baĢlaması, beynəlxalq terrorizmin planetin ümumi bəlasına çevrilməsi və bu qlobal 

təhlükəyə qarĢı kollektiv mübarizə vasitələrinin zəruriliyi, inteqrasiya proseslərinin dərinləĢməsi 

fonunda beynəlxalq cinayətkarlığın təmərküzləĢməsi və vahid mərkəzdən idarə olunması, 

dövlətlərin birləĢdiyi hərbi-siyasi blokların strateji potensialı və geostrateji gücünə müvafiq olaraq 

formalaĢan bu sistemdə hər dövlətin statusu (planetar, regional və ya lokal) və dünya sistemindəki 

yeri, planetin maddi və mənəvi sərvətlərinin bölüĢdürülməsində transmilli dünya nəhənglərinin rolu 

kimi məsələlər yazılmamıĢ qanun və praktika əsasında müəyyənləĢmiĢdir ki, bütün bunlar kompleks 

Ģəkildə müasir dünyanın geosiyasi mozaikasını əks etdirir və bunu müasir tədqiqatçılar ―qlobal 

demokratik dünya‖ kimi xarakterizə edirlər (10, 124). 

Müasir ―plüralist birqütblü‖ dünyanın geosiyasi strukturunun formalaĢması tarixininin yaĢı o 

qədər də çox deyil. Bu dövr qüvvələr tarazlığı və qarĢılıqlı nəzarətə əsaslanan yeni dünya sistemin 

yaranması dövrüdür. Müasir politoloji fikrə görə, bəhs etməkdə olduğumuz bu dövr Belovejsk 

(1991) saziĢlərinin imzalanması ilə baĢlanan geosiyasi dövrlə üst-üstə düĢür (5, 26-27). Geosiyasi 

münasibətlərin Belovejsk dövrü SSRĠ-nin və dünya sosialist sisteminin dağılması, dünyada onlarla 

yeni müstəqil dövlətlərin yaranması və beynəlxalq hüququn subyektinə çevrilməsi, ABġ-ın planetin 

supergücünə çevrilməsi və onun dünya hegemonluğu üzərində qurulmuĢ ―Yeni dünya nizamı‖ 

adlanan beynəlxalq münasibətlər sisteminin yaradılması ilə səciyyələnir. BaĢqa sözlə desək, dünya 

sanki vahid mərkəzdən idarə olunmağa baĢlayır ki, bu mərkəzdə ABġ təkcə yox, müttəfiqləri ilə 

birlikdə idarəetməni həyata keçirir (8, 129). 

Dünyanın müasir geosiyasi xəritəsi və strukturu ilə bağlı klassik geosiyasi məktəblərin və 

cərəyanların təqdim etdiyi paradiqmalar (ölçü və qiymət sxemi) planetar xarakter daĢıyan dəyiĢiklik 

və kataklizmlərin (Ərəb Ģərqində baĢ verənlər nəzərə alınmaqla) təsiri altında elə formalara 

transformasiya olunmaqdadır ki, bunları irəlicədən görmək və ya proqnozlaĢdırmaq böyük risk tələb 

edir. Hazırda siyasi fikir dünyada bərqərar olmuĢ geosiyasi strukturlaĢmanı aĢağıdakı kimi təsnif 
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edirlər: 

- ABġ və onun hərbi-siyasi müttəfiqi olan Avropa Ġttifaqı ölkələri Kanada və Meksika ilə 

birlikdə baĢlıca geosiyasi qruplaĢmanı təĢkil edir ki, bunlar dünya siyasətində oyun qaydalarını 

müəyyənləĢdirirlər; 

- Çin, Yaponiya, Hindistan və Cənub-ġərqi Asiyanın digər inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin daxil 

olduğu struktur, bu sıraya ―dörd Asiya pələngi‖ – Cənubi Koreya, Tayvan, Hongkonq və Sinqapur 

da daxildirlər; 

- Rusiya və onun təsir dairəsinə daxil olan postsovet məkanı ölkələri, habelə provaslav slavyan 

dünyası, ilk növbədə Ģərq və cənub slavyanları qrupuna aid edilən dövlətlər; 

- Ġslam dünyası və onun Türkiyə, Ġran, Səudiyyə Ərəbistanı, Misir, Pakistan, Liviya, Ġraq və s. 

kimi regional lider ölkələri. Qeyd edək ki, bu ölkələr geoiqtisadi əhəmiyyətinə və geostrateji 

mövqelərinə görə dünyanın altı mühüm regionlarından biri kimi mövcuddurlar; 

- Afrika qitəsi ölkələri və onların birliyini özündə təcəssüm etdirən Afrika Ġttifaqı dövlətləri; 

- Latın Amerikası ölkələri (7, 29-30).  

Qeyd edək ki, müasir politoloji fikrə görə, dünyanın geosiyasi strukturuna daxil olan 6 

geosiyasi mərkəzin heç biri yekcins geosiyasi birlik deyildir və hər bir ölkənin təqdim olunan 

struktur daxilində özünəməxsus fərqli maraqları, geosiyasi kodu və koordinatları, hərbi və siyasi 

hədəfləri, ətraf aləmlə münasibət meyarları mövcuddur. Göstərilən ölkələrin bir-birləri ilə qarĢılıqlı 

əlaqələri, kollektiv müdafiə və birgəyaĢayıĢ qaydaları kontekstində fəaliyyət göstərmələri dünya 

qaydasını müəyyənləĢdirir (3, 236). Bu günkü dünya qaydasında hələ ki, əsas diqqət ABġ-a və onun 

NATO bloku üzrə avropalı müttəfiqlərinə yönəldilir. XX əsrin ortalarından baĢlayaraq – Yalta-

Potsdam sisteminin formalaĢmasından sonra ABġ-ın Avropa ölkələri ilə müttəfiqliyi, vahid hərbi-

siyasi və iqtisadi məkana mənsubluğu, taleyüklü bir sıra məsələlərdə eyni istiqamətli siyasət 

yürütməsinə baxmayaraq dünya siyasətinin müəyyən məsələlərində ciddi fikir ayrılıqları da 

mövcuddur ki, bu özünü həm AĠ-NATO əlaqələrində, həm də AĠ-ABġ münasibətlərində aydın 

Ģəkildə göstərir. 

Mövcud tədqiqatlara görə, geosiyasət müstəqil elm sahəsi kimi Avropada meydana gəlmiĢ və 

institutlaĢmıĢ, bu elmin yaradıcıları Avropa reallıqlarından çıxıĢ edərək onun elmi-nəzəri əsaslarını 

hazırlamıĢlar. Geosiyasət XX əsrin birinci yarısının Avropa tarixi ilə sıx bağlıdır. Xüsusilə onun 

―Avropa mərkəzçiliyi‖ layihəsi (panavropaizm) Ġkinci dünya müharibəsindən sonra Avropa 

inteqrasiyasında mühüm rol oynamıĢdı. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərə dair elmi 

tədqiqatların yüksək səviyyədə olduğu ABġ-da və Avropa Ġttifaqı ölkələrində geopoltika sahəsində 

çoxsaylı əsərlərin mövcudluğu (11, 265) Qərbin uzağagedən məqsədlərindən xəbər verir. 

Geosiyasət müasir dünya nizamının qaydalarını müəyyənləĢdirən, onun tərəqqisini, həyat 

fəaliyyətinin əsas prinsipləri və qanunauyğunluqlarını öyrənən, qlobal və strateji istiqamətləri 

aydınlaĢdıran elm sahəsi kimi ciddi perspektivlərə malikdir.  

Hazırda geosiyasət elminin beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində mövqeyi və bu elmə 

dünyanın, o cümlədən Azərbaycan elmi-politoloji fikrinin artan marağı ilk növbədə Cənubi 

Qafqazda böyük dünya gücləri, superdövlətlər arasında gedən geosiyasi nüfuz dairələri əldə etmək 

uğrunda mübarizə ilə bağlıdır. Vaxtilə SSRĠ-də geosiyasəti yalançı elm, daha dəqiq desək, ―coğrafi 

faktorların rolunun həddən artıq ĢiĢirdilməsinə əsaslanan burjuaziya siyasi fikir istiqaməti‖ kimi 

dəyərləndirirdilərsə, hazırda həmin elmə münasibət əsaslı Ģəkildə dəyiĢmiĢdir. Müasir dövrdə 

dünyanın müxtəlif regionlarında geosiyasi problemlərin araĢdırılması məqsədilə analitik mərkəzlər 

fəaliyyət göstərir, elmi məqalələrin yer aldığı xüsusi jurnallar nəĢr olunur, ali məktəblərdə ixtisas 
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kursları tədris edilir. Diplomatlar, siyasi xadimlər, jurnalistlər, tele və radio Ģərhçiləri siyasi 

leksikonda vətəndaĢlıq hüququ qazanmıĢ ―geosiyasət‖ anlaylĢına tez-tez müraciət edir və buna 

əsasən müxtəlif proseslərin izahını verirlər. Çünki müasir dövrdə dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərin 

dərk edilməsi, siyasi qərarların qəbulu geosiyasi vəziyyətin, geosiyasi faktorların öyrənilməsindən 

sonra mümkün olmuĢdür. Lakin geosiyasi yanaĢmanı rəhbər tutmadan müasir dünya siyasətində hər 

hansı düĢünülmüĢ və effektiv addımların atılmasından, bu addımların müsbət nəticələrindən söhbət 

gedə bilməz.  

Geosiyasi nəzəriyyə və məktəblərin formalaĢması və inkiĢafında Qərbi Avropada nəĢr olunan 

iki jurnal - Böyük Britaniyada P.Teylorun rəhbərliyi ilə 1975-ci ildə yaranan ―Politacal Geography 

Quarterly‖ məcmuəsi və Fransada Lakostun rəhbərliyi ilə 1976-cıildən fəaliyyət göstərən ―Heredot‖ 

jurnalı mühüm rol oynamıĢdı. Fransada ―Heredot‖ məktəbi ilə yanaĢı, 1982-ci ildə Mari-Frans 

Qaronun rəhbərliyi altında yaranan və ―Geopolitika‖ jurnalını buraxan Beynəlxalq Geopolitika 

Ġnstitutunun apardığı tədqiqatlar, hazırladığı kadrlar bu elmin inkiĢafına əhəmiyyətli töhfələr 

vermiĢdir (4, 15). 

XX əsrin 50-ci illərindən baĢlayaraq iki ideoloji və hərbi-siyasi blok arasında davam edən 

geosiyasi, geostrateji və ideoloji qarĢıdurmanın ümumiləĢdirilməsi və proqnozlaĢdırılması müxtəlif 

nəzəri məktəblərin və elmlərin nəinki maraq dairəsində olmuĢ, habelə bunların inkiĢafında da 

əhəmiyyətli rol oynamıĢdı. Soyuq müharibə baĢa çatdıqdan sonra bəĢəriyyət sanki fəlakət 

burulğanından qurtulmuĢ, yeni təfəkkür tərzinə əsasən formalaĢmağa baĢlayan dünya qaydasında 

aktorların rolu və mövqeyi konkretləĢdirilmiĢdi (3, 102). Amerikan politoloqu Zb. Bjezinskiyə görə, 

soyuq müharibənin baĢa çatması dünya siyasət meydanına yeni oyunçuların çıxması ilə yanaĢı, həm 

də ABġ-ın qarĢısında yeni vəzifələr qoymuĢ, onun beynəlxalq həyatdakı mövqelərini olduqca 

mürəkkəbləĢdirmiĢdi (6, 10). Sovet imperiyasının dağılması və dünya sosializm sisteminin iflası ilə 

ümumplanet miqyaslı bloklararası hərbi-siyasi və ideoloji qarĢıdurma dövrü baĢa çatdı ki, bunun 

nəticəsində dünyanın geosiyasi həyatında və strukturunda, geosiyasi məkanlara nəzarət sistemində 

və s. məsələlərdə ciddi dəyiĢikliklər baĢ vermiĢdi. 

Yeni minilliyin astanasında Azərbaycan Respublikasının yenidən dövlət müstəqilliyinə nail 

olması, respublikamızın dünya birliyinin sıralarına qatılması, dünya dövlətləri və beynəlxalq 

təĢkilatlarla ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaĢlığın geniĢlənməsi, cəmiyyətin bütün sahələrində köklü 

islahat və dəyiĢikliklərin aparılması, ölkəmizin ətrafında süni Ģəkildə yaradılmıĢ informasiya 

blokadasının yarılması bütün dünya miqyasında qloballaĢmanın doğurduğu mürəkkəb 

transformasiyalar prosesləri ilə paralel gedirdi. Ölkəmizin taleyüklü vəzifələrin öhdəsindən gəlməsi 

üçün sözün həqiqi mənasında misli-bərabəri olmayan möhtəĢəm və nəhəng quruculuq iĢləri 

görüldü, islahat və inteqrasiya proseslərinə start verildi, pespublikamızın Avropa təhlükəsizlik 

məkanına və yeni beynəlxalq münasibətlər sisteminə qatılması üçün konkret vəzifələr həyata 

keçirildi ki, zaman etibarı ilə qısa müddətə görülmüĢ iĢlər və əldə olunmuĢ nailiyyətlər Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında əsası qoyulmuĢ və hazırda uğurla 

həyata keçirilməkdə olan strateji və taktiki xəttin təntənəsi olub böyük perspektivlərə malikdir. 
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Azərbaycan xalqının ümumi milli lideri H. Əliyev BMT-nin minilliyinin zirvə görüĢündə 

demiĢdir: ―Dünya inkiĢafının indiki mərhələsinin baĢlıca meyli qloballaĢmadır. Bu mürəkkəb və heç 

də birmənalı olmayan prosesin prespektivləri bizim hamımızı düĢündürür. O dövlətlərin sabit 

inkiĢafının, bütövlüyünün və idarəetmə sistemlərinin sabitliyinin təmin olunmasına, iqtisadi 

münasibətlərdə ayrı seçkiliyin aradan qaldırılmasına, xalqların rifah halının yaxĢılaĢdırılmasına 

kömək etməlidir.‖ [28, 9] 

QloballaĢma prosesində Azərbaycan dövləti milli təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə milli 

mənafelərini və ona əsas təhdidləri müəyyənləĢdirir və və milli təhlükəsizlik siyasətinin baĢlıca 

istiqamətlərini formalaĢdırır. Milli təhlükəsizlik siyasətinin baĢlıca istiqamətləri ictimai həyatın 

müxtəlif sahələrində milli təhlükəsizliyin təmin edilməsinin əsas məqsədlərini və onların 
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reallaĢdırılması tədbirlərinin məcmusunu əks etdirir. 

Milli təhlükəsizlik ərazinin xalqın həyat tərzinin təhlükəsizliyi, idarəetmənin konstitutsiya 

vəzifələrini yerinə yetirilməsindən ibarətdir. Təhlükəsizlik cəmiyyətin baĢlıca həyat mənafeyinin 

mühafizə edilməsi cəmiyyətin inkiĢafının təmin edilməsidir.  

Milli təhlükəsizlik dövlətin konstitutsiya hüquqlarını, iqtisadi və mənəvi sərvətlərini qoruyur. 

Milli təhlükəsizlik dövlətin gücünü, siyasi sabitliyi mühafizə etməklə baĢlıca strateji vəzifənin 

həyata keçməsini təmin edir. Milli təhlükəsizlik xalqın mədəni-tarixi dəyərlərini saxlamaqla 

gələcəyin strateji inkiĢaf yolunun düzgün müəyyən edilməsidir.  

Azərbaycan Respublikasının ümümmilli lideri Heydər Əliyev Milli təhlükəsizlik orqanlarının 

80 illik peĢə bayramı münasibətilə keçirilən təntənəli yığıncaqda demiĢdir: ―Azərbaycanın 

müstəqilliyini qoruyan dövlət atributlarının hər biri bizim üçün əhəmiyyətlidir, bunların içərisində 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi mühüm yer tutur.‖  

Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi yerinə yetirdiyi vəzifələr (hər bir 

insanın hüquqlarının müdafiə edilməsi; insanların təhlükəsizliyinin qorunması, xalqın 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi. heç kimin ədalətsizliyə məruz qalmaması, vətəndaĢların 

ləyaqətinin qorunması, dövlətin sarsıdılmasının qarĢısının alınması, qanunların pozulmasının 

qarĢısının alınması, dövlət iĢlərinə mane olmaq istəyən qüvvələrin qarĢısının alınması. terrorizmin 

qarĢısının alınması. silahlı dəstə yaradanların, silah yolu ilə hakimiyyətə gəlmək istəyənlərin 

qarĢısının alınması. dövlət əmlakının dağıdılmasının qarĢısının alınması. ks-kəĢfiyyat iĢinin 

gücləndirilməsi) xüsusi əhəmiyyətə malikdir.  

Milli təhlükəsizlik yalnız təhlükəsizlik qurumlarının yaradılmasını deyil, həm də ölkənin 

iqtisadi sisteminin siyasi, mənəvi ənənlərinin, tarixi-psixoloji yaddaĢın saxlanılmasını və 

qorunmasını tələb edir. 

Azərbaycan Respublikası dünyada baĢ verən dəyiĢikliklərlə ayaqlaĢıb, demokratik, güclü 

iqtisadiyyatı, elm və texnikaya malik olub milli təhlükəsizliyini təmin etməlidir. Milli təhlükəsizlik 

bir sıra vasitələrlə (əhalinin potensial gücü, dövlətin gücü, diplomatiya, elm və mədəniyyətin 

inkiĢafı, insana yardım, informasiya və təbliğat, ekonomika və ticarət, əsgəri yardım, səfərbərlik, 

savaĢ yardımı) həyata keçirilir. 

Azərbaycan milli təhlükəsizlik siyasətinin məqsədləri prioritetlər sistemi kimi milli mənafelərə 

zərər vura biləcək əsas təhdidlərlə müəyyən olunur. Milli təhlükəsizlik siyasətinin dövlətin 

mövcudluğu və inkiĢafının Ģərtləri kimi ölkənin əsas milli mənafelərinə əsaslanan məqsədləri daimi, 

müxtəlif xarakterli və ölkənin milli təhlükəsizliyi baxımından müxtəlif nəticələr doğuran, kəskinliyi 

artıb-azaldıqca milli təhlükəsizlik üçün əhəmiyyəti də dəyiĢən təhdidlərə əsaslanan məqsədləri isə 

müvvəqqəti və nisbi xarakter daĢıyır. Məhz buna görə də milli təhlükəsizlik siyasətinin konkret 

Ģəraitdə məqsədlərini müəyyənləĢdirmək, buna uyğun olaraq dövlətin ehtiyyatlarını bölüĢdürmək və 

istiqamətləndirmək üçün milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərin düzgün müəyyənləĢdirilməsi və 

proqnozlaĢdırılmasının müstəsna əhəmiyyəti vardır.  

Azərbaycan milli təhlükəsizlik strategiyasına aĢağıdakılar daxildir: 

- Ölkənin daxili və xarici təhlükəsizliyinin təmin edilməsi; 

- Cəmiyyətin qeyri-sabitliyinə səbəb olan hadisələrin qarĢısının alınması; 

- Anarxiyaya səbəb ola biləcək qiyam, dövlət çevriliĢi cəhdlərinin qarĢısının alınması; 

- Təhlükəli hadisələr zamanı milli ruhun səfərbər edilməsi; 

- Milli mentalitetin yad xarici ünsürlərdən qorunması; 

- IĢğal edilmiĢ ərazilərin qaytarılması. 
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Azərbaycanın milli təhlükəsizlik siyasətinin baĢlıca istiqamətləri milli mənafelərin üstünlüyü və 

milli təhlükəsizliyə əsas təhdidlərin düzgün müəyyənləĢdirilməsi ilə Ģərtləndirilir və qüvvədə olan 

qanunvericiliyə müvafiq olaraq müxtəlif təhlükəsizlik sahələrində qəbul edilmiĢ doktrina, 

strategiya, konsepsiya və proqramların icrası vasitəsi ilə həyata keçirilir. Azərbaycanın siyasi, 

iqtisadi, sosial, hərbi, informasiya, ekoloji, elmi-texniki, mədəni və mənəvi sahədə milli 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlətin milli təhlükəsizlik siyasətinin baĢlıca istiqamətləridir. 

Azərbaycanın siyasi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi milli təhlükəsizlik siyasətinin baĢlıca 

istiqamətlərindən birini təĢkil edir. Azərbaycan Respublikasının siyasi sahədə milli 

təhlükəsizliyinin təmin olunması ―Azərbaycan xalqının və onun yaratdığı siyasi təsisatların dövlət 

hakimiyyəti məsələlərini müstəqil həll etmək, insan və cəmiyyətin maraqları naminə suveren daxili 

və xarici siyasəti həyata keçirmək imkanının və qabiliyyətinin təmin edilməsidir.‖ [21, 18]. 

QloballaĢma Ģəraitində milli təhlükəsizliyin əsas istiqaməti siyasi təhlükəsizlikdir. 

Azərbaycanın siyasi təhlükəsizliyi, cəmiyyətin siyasi sisteminin daxili və xarici təhdidlərdən 

qorunması vəziyyəti olmaqla, onun dövlət müstəqilliyi, suverenliyi və konstitutsiya quruluĢunu 

qorunması və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsini, dövlətin daxili iĢlərinə müdaxilə cəhdlərinin 

qarĢısının alınmasını, ictimai-siyasi sabitliyin yaradılmasını, vətəndaĢ cəmiyyətinin inkiĢafı, insan 

hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsini üçün normal Ģəraitin yaradılmasını, Azərbaycan xalqının 

vahidliyinə, vətəndaĢ birliyinə və ictimai həmrəyliyinə qarĢı yönəlmiĢ hərəkətlərin qarĢısının 

alınmasını, millətlər və dini təriqətlər arasında münasibətlərin tənzimlənməsini və s. tədbirlərin 

həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Milli Təhlükəsizlik ġurası yaradılmıĢdır. 

Təhlükəsizlik Ģurasına əsas dövlət strukturları daxildir. Mühüm siyasi məsələlər, xarici strategiya 

Təhlükəsizlik ġurasında müzakirə edilir. Milli müdafiə, təhlükəsizlik, siyasi-iqtisadi, informasiya, 

ekologiyanın strateji problemləri, yeraltı və yerüstü sərvətlərin, mənəvi dəyərin, dövlət quruluĢunun 

qorunmasına nəzarət edir. 

Ölkənin siyasi sahədə milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi eyni zamanda Azərbaycanın digər 

dövlətlərlə bərabərhüquqlu və qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığının yaradılmasını, onun beynəlxalq və 

regional təhlükəsizlik sistemlərində iĢtirakını, beynəlxalq terrorçuluğa və transmilli cinayətkarlığa 

qarĢı mübarizə sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın həyata keçirilməsini və s. tədbirlərin 

reallaĢdırılmasını tələb edir.  

Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin müxtəlif istiqamətləri arasında iqtisadi təhlükəsizliyin 

təmin edilməsi mühüm yer tutur. Bu ilk növbədə onunla əlaqədardır ki, milli təhlükəsizliyin bütün 

istiqamətləri iqtisadi təminat olmadan lazımi səviyyədə təmin edilə bilməz. Azərbaycan  

Respublikasının iqtisadi sahədə milli təhlükəsizliyinin təmin olunması ―Azərbaycan 

Respublikasının milli iqtisadiyyatının və iqtisadi münasibətlərinin inkiĢafına təhlükə yaradan daxili 

və xarici amillərdən qorunmasıdır.‖ [21, 20]. 

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyi iqtisadi potensialının artırılması və bazar münasibətlərinin 

inkiĢaf etdirilməsi yoluyla iqtisadi müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi və sağlam milli iqtisadiyyatın 

yaradılması əsasında təmin edilir. Azəırbaycanın malik olduğu zəngin təbii ehtiyyatları, onun 

əlveriĢli coğrafi mövqeyi və tranzit imkanları ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafının etibarlı vasitələrindən 

biri kimi çıxıĢ edir. Xüsusilə də Azərbaycanın zəngin neft və qaz ehtiyyatları ölkə iqtisadiyyatının 

bütün sahələrinin dirçəldilməsi üçün böyük imkanlar açır. Neftin Azərbaycan üçün əhəmiyyətini 

vurğulayan Azərbaycanın mərhum prezidenti Heydər Əliyev bu mənada qeyd etmiĢdir ki, ―Neft 

Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın digər sahələrinin 
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inkiĢaf etdirilməsi, yeni sahələrin yaradılması, xalqın rifah halının yüksəldilməsi kimi ali 

məqsədlərimizin həyata keçirilməsi üçün güclü bir vasitədir, əlveriĢli vasitədir.‖ [3, 57]. 

1993-cü ildə ölkədə sabitliyin təmin olunmasından sonra milli neft sənayesinin dirçəldib, 

sürətlə inkiĢaf etdirmək, hasil olunacaq ehtiyyatların dünya bazarlarına daĢınması üçün sabit və 

təminatlı ixrac infrastrukturunu yaratmaq, neft və qazın satıĢından əldə olunmuĢ gəlirləri xalqın 

rifahına və iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkiĢafına istiqamətləndirilməsindən ibarət müstəqil 

Azərbaycanın neft və qaz strategiyası iĢlənib hazırlandı. Bu strategiyanın uğurla həyata 

keçirilməsinə karbohidrogen yataqlarının iĢlədilməsində yetərli maliyyə, texnoloji və s. vasitələ 

malik olmayan Azərbaycanın neft və qaz sektoruna daxili və xarici kapitalın cəlb olunması eyni 

zamanda, həssas geosiyasi məkanda yerləĢən dövlətimizin sabitliyi və təhlükəsizliyinin baĢlıca 

qarantı hesab olunur. Bu baxımdan Azərbaycanın həyata keçirdiyi neft strategiyası daxili iqtisadi 

problemlərin həllinə yardım etməklə yanaĢı, ölkənin xarici siyasətinin də uğuruna kömək etməli, 

müstəqil Azərbaycana etibarlı dostlar və tərəfdarlar qazandırmalı, regionda ölkəmizin siyasi-iqtisadi 

üstünlüyünü təmin etməlidir. 

Azərbaycanın Avropa ilə, Asiya, Ģərqlə-qərb arasında nəqliyyat dəhlizi rolunu oynamasına 

imkan verən əlveriĢli mövqeyi ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafı üçün böyük imkanlar yaradır. Ölkənin 

tranzit imkanlarından düzgün və səmərəli istifadə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinin mühüm 

amillərindən biri kimi çıxıĢ edir. Bu baxımdan, Xəzərin karbohidrogen ehtiyyatlarını dünya 

bazarına çıxaracaq Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Trans-Xəzər boru kəmərlərinin 

tikiliĢi strateji əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda Avropa-Qafqaz və Asiyanı birləĢdirəcək 

TRASSEKA, Ġpək yolu kimi proyektlər də Azərbaycanın nəqliyyat infrastrukturunun yenidən 

qurulması və modernləĢdirilməsində yeni imkanlar açılaraq, son nəticədə ölkə iqtisadiyyatının bir 

çox sahələrdə inkiĢafına təkan verəcəkdir. Bu layihələr Azərbaycan iqtisadiyyatının dünya 

iqtisadiyyatına inteqrasiyası prosesini sürətləndirməklə, dövlətimizin beynəlxalq və regional 

təhlükəsizlik sisteminin mühüm tərkib hissələrindən birinə çevirəcək. 

Azərbaycanın iqtisadi inkiĢafı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsində daxili və xarici maliyyə 

ehtiyyatlarının ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafına yönləndirilməsi, ölkədə əlveriĢli sərmaye mühitinin 

formalaĢdırılması və bu məqsədlə ölkədaxili və beynəlxalq maliyyə təsisatları arasında qarĢılıqlı 

faydalı əməkdalığın gücləndirilməsinin mühüm əhəmiyyəti vardır.  

Azərbaycanın daxili sərmaye imkanlarının zəif olması, xarici sərmayenin ölkə iqtisadiyyatına 

cəlb olunmasını iqtisadi inkiĢafın və təhlükəsizliyin təmin olunmasının mühüm amillərindən birinə 

çevirir. Hazırda əhalinin hər nəfərinə düĢən xarici sərmayələrin həcminə görə Azərbaycan nəinki 

post-sovet ölkələri, hətta Ģərqi Avropa ölkələri arasında da qabaqcıl yerlərdən birini tutur. 1995-ci 

ildən bəri Azərbaycan iqtisadiyyatına 15 milyard dolardan çox xarici sərmayə qoyulmuĢdur ki, 

bunun da 65%-ə yaxın nef və qaz sektorunun payına düĢür. Qeyri-neft sektoruna qoyulan 

sərmayələrin 70%-ə yaxını isə qeyri-istehsal sahələrində cəmləĢmiĢdir. [11, 135]  

Neft qaz sektorundan kənarda xarici sərmayələrin istehsal sahəsində iĢtirakı çox zəifdir. Eyni 

zamanda xarici sərmayələr ərazilər üzrə də qeyri-bərabər paylanmıĢdır. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatına 

qoyulan xarici sərmayələrin 90%-dən çoxu AbĢeron yarımadasının payına düĢür. Ölkəyə qoyulan 

sərmayələrin iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri və ərazilər üzrə qeyri-bərabər paylanması ölkə 

iqtisadiyyatının qeyri-mütənasib inkiĢafına səbəb olmaqla xüsusiilə də, istehsal gücünün 

artırılmasına maneələr yaradır.  

Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasının ən mühüm Ģərtlərindən biri milli 

məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması məqsədilə yerli istehsalçıların hüquqlarının müdafiəsi 
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və daxili bazarın qorunmasıdır. Daxili bazarın qorunması iqtisadi təhlükəsizliyin mühüm 

prinsiplərindəndir. Daxili bazarın qorunması bütövlükdə iqtisadiyyatın xarici mühitin zərərli 

təsirlərindən müdafiə edilməsi kimi xarakterizə edilməlidir. Daxili bazar lazımi səviyyədə 

qorunmadıqda yerli istehsalçıların daha böyük maliyyə və texnoloji vasitələrə malik olan xarici 

istehsalçılarla rəqabət imkanları azalır və bu son nəticədə istehsalın davamlı inkiĢafına mane 

olmaqla, onun mövcudluğuna mənfi təsir göstərir. Iqtisadi təhlükəsizlik sistemində daxili bazarın 

qorunması respublikada istehsal olunan məhsulların idxalına yüksək gömrük rüsumlarının tətbiq 

edilməsi, ölkədə istehsal olunmayan məhsulların, həmçinin bu və ya digər məhsulun istehsalı üçün 

zəruri olan xammal və komplekləĢdirici məmulatların idxalına görə tətbiq edilən gömrük 

rüsumlarının aĢağı salınması, ölkəyə idxal olunmuĢ məhsulların keyfiyyətinə nəzarət edilməsi 

keyfiyyətsiz məhsulları ölkə daxilinə küçirilməsinin qarĢısının alınması və s. tədbirlər ilə təmin 

oluna bilər. 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən sağlamlıq üçün təhlükəli olan ərzaq məhsullarının 

satılmasının qarĢısı alınır, günahkarlar məsuliyyətə cəlb olunur. Xarici ticarət əlaqələrinin 

geniĢləndiyi bir Ģəraitdə ölkənin iqtisadi iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baĢlıca strateji 

vəzifəyə çevrilir. Milli təhlükəsizliyin iqtisadi sahədə təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas 

vəzifələri aĢağıdakılardır: 

1. Milli iqtisadi inkiĢafın konsepsiyasının hazırlanması; 

2. Milli sərvətlər üzərində nəzarətin gücləndirilməsi; 

3. Milli iqtisadiyyatın müstəqilliyinin təmin edilməsi. 

Ölkədə iqtisadiyyatın inkiĢafının təmin edilməsi məqsədilə bank sisteminin və iqtisadiyyatda 

dövlət idarəçiliyinin təkmilləĢdirilməsi, iqtisadi fəaliyyət sahəsindəki cinayətkarlıqla, xüsusilə də, 

ədalətli rəqabətin pozulmasına, kölgə iqtisdiyyatının inkiĢafına, gəlirin vergidən yayınmasına, 

investisiya qoyuluĢunun, qiymətli kağızlar, siğorta, maliyyə bazarının inkiĢafının ləngiməsinə səbəb 

olan iqtisadi sahədəki korrupsiya ilə mübarizənin aparılması Azərbaycanın iqtisadi təhlükəsizliyinin 

təmin edilməsinin digər mühüm Ģərtləri kimi çıxıĢ edir.  

Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin baĢılca istiqamətlərindən biri sosial sahədə təhlükəsizliyin 

təmin edilməsidir. ―Azərbaycan Respublikasının sosial sahədə milli təhlükəsizliyinin təmin 

olunması vətəndaĢların həyatı, sağlamlığı və maddi rifahının qorunmasının, cinayətkarlığın 

qarĢısının alınmasının, miqrasiya və demokratik proseslərin tənzimlənməsinin təmin edilməsidir.‖ 

[21, 22]. 

Azərbaycanın sosial sahədə təhlükəsizliyi vətəndaĢların Ģəxsi təhlükəsizliyi, hüquq və 

azadlıqlarının etibarlı və möhkəm təminatı, əhalinin sosial müdafisənin yüksəldilməsi və fiziki 

sağlamlığın qorunması üçün dünya standartlarına uyğun, səmərəli sosial müdafiə və səhiyyə 

sisteminin yaradılması, yoxsulluğun aradan qaldırılması, cəmiyyətin qütbləĢməməsinə yol 

verilməməsi üçün müvafiq sosial müdafiə və sosial inkiĢaf proqramlarının hazırlaqnması və həyata 

keçirilməsi, miqrasiya və demoqrafik proseslərin tənzimlənməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin 

sosial problemlərinin həll edilməsi və s. tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin olunur. 

Azərbaycanda sosial-iqtisadi sahədəki problemlərin həll edilməsinə yönəlmiĢ və özündə 

kompleks tədbirlər sistemini əks etdirən 2003-2005-ci illər üçün ―Yoxsulluğun azaldılması və 

iqtisadi inkiĢaf üzrə dövlət proqramı‖ qəbul olunmuĢdur. Hökümət yoxsulluq və yaĢayıĢ 

səviyyəsinə dair məlumatlar əsasında altı əsas strateji məqsədə istiqamətlənən yoxsulluğun 

azaldılması üzərə strategiya hazırlamıĢdır. Bu məqsədlər aĢağıdakılardır: 

1. Gəlir əldə etmək imkanlarının artırılması üçün əlveriĢli mühitin yaradılması; 
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2. Makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması; 

3. Əsas səhiyyə və təhsil xidmətləri üzrə keyfiyyətin və həmin xidmətlərdən istifadə üçün 

bərabər imkanların yaxĢılaĢdırılması; 

4. Ġnfrastrukturun yaxĢılaĢdırılması; 

5. Həssas qrupların daha səmərəli müdafiəsi üçün mövcud sosial müdafiə sistemində 

islahatların həyata keçirilməsi; 

6. Qaçqın və məcburi köçkün əhalinin yaĢayıĢ Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılması. [5, 21]. 

Azərbaycan dövlətinin bu sahədəki siyasətinin əsas vəzifəsi yoxsulluqla mübarizəni daha da 

gücləndirmək, yoxsulluğu azaltmaq və gələcəkdə Azərbaycanda yoxsulluğu tamamilə ləğv 

etməkdən ibarətdir. 2005-ci il mayın 12-də Bakıda ―Yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkiĢaf 

üzrə dövlət proqramı‖nın icrasına dair illik konfransda Azərbaycanın prezidenti Ġlham Əliyev bu 

sahədə 2003-2004-cü illər ərzində yoxsulluq səviyyəsinin 49%-dən 40%-ə düĢdüyünü, ölkədə 200 

minə yaxın iĢ yerinin açıldığını, dövlətin 2005-ci ildə təhsil və səhiyyə xidmətinin keyfiyyətinin 

yaxĢılaĢdırılması məqsədi ilə xərclərin müvafiq olaraq 25 və 44% artırıldığını qeyd etmiĢdir. [10]. 

Azərbaycan dövləti müstəqillik qazandıqdan sonra hərbi sahədə təhlükəsizliyin təmin 

olunması və buna uyğun olaraq silahlı qüvvələrin yaradılması kimi mühüm vəzifələrlə qarĢılaĢdı. 

Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinin təmin olunması bir çox çətinliklərlə müĢahidə olunur. Bu ilk 

növbədə uzun müddət Azərbaycanın hərbi təcavüzdən qorunmasının sovet silahlı qüvvələri 

tərəfindən təmin olunması və Azərbaycanın özünün silahlı qüvvələrə malik olmaması ilə əlaqədar 

idi. Belə ki, SSRĠ dağıldıqdan sonra Azərbaycan dövləti hərbi təhlükəsizlik sisteminin 

formalaĢdırılması və ordu quruculuğu iĢinə demək olar ki, sıfırdan baĢladı.  

Digər tərəfdən Ermənistanın Azərbaycana qarĢı hərbi təcavüzü və müstəqilliyin ilk illərində 

ordu quruculuğuna lazımi diqqətin yetirilməməsi, Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsinə böyük təhdidlərin yaranmasına səbəb oldu. Ölkə ərazisinin 20%-nin Ermənistan silahlı 

qüvvələri tərəfindən iĢğal etdiyi bir Ģəraitdə, hərbi qüvvələrin artırılması və Azərbaycanın hərbi 

təhlükəsizliyinin etibarlı surətdə təmin edəcək silahlı qüvvələrin yaradılması və inkiĢaf etdirilməsi 

dövlətimizin qarĢısında duran strateji vəzifələrdən biridir.  

Azərbaycan Respublikasının hərbi sahədə milli təhlükəsizliyinin təmin olunması ―Azərbaycan 

Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarĢı yönəlmiĢ təhdidlərdən müdafiə 

kompleksini həyata keçirilməsi və milli maraqların hərbi vasitələrlə qorunması qabiliyyətinin təmin 

edilməsidir.‖ [21, 22] 

Azərbaycan dövləti hərbi təhlükəsizliyinin və müdafiəsini təmin etmək məqsədilə öz silahlı 

qüvvələrini yaratmıĢdır. Regionda və bütövlükdə dünyada sülh və təhlükəsizliyin tərəfdarı olan 

Azərbaycan dövləti özünün müdafiə siyasətini hərbi təhlükələrin qiymətləndirilməsi, müdafiənin 

məntiqli yetərliliyi və dövlətin iqtisadi imkanları prinsipləri əsasında həyata keçirir. 

Azərbaycanın müdafiə siyasətinin konkret istiqamətləri və məqsədləri ölkənin hərbi 

təhlükəsizliyinə əsas təhdidlərlə müəyyən olunur. Həmin təhlükələrin dəf edilməsi ilk növbədə 

yetərli müdafiə qüdrətinin yaradılmasını tələb edir. Bu dövlətin etibarlı müdafiəsini və müharibənin 

qarĢısının alınmasını təmin edəcək, lakin digər dövlətlər üçün hərbi təhdid təĢkil etməyən müdafiə 

potensialının yaradılmasını nəzərdə tutur. Müdafiə siyasətinin dövlətin iqtisadi imkanlarına 

uyğunluğu prinsipi isə hərbi xərclərin dövlətin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinə və potensialına uyğun 

olaraq müəyyənləĢdirilməsini və dövlət iqtisadiyyatının tənəzzülünə və böhrana səbəb ola biləcək 

hərbi quruculuq iĢlərindən imtina etməyi nəzərdə tutur. 

Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinin əsasını Silahlı Qüvvələr təĢkil edir. Milli təhlükəsizlik 
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sistemində Silahlı Qüvvələr dövlətin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması, sərhədlərin 

zorakılıq vasitələri ilə dəyiĢdirilməsi cəhdlərinin qarĢısının alınması, belə təcavüz olduqda isə onun 

dəf edilməsi vəzifələrini həyata keçirir. Azərbaycanın hərbi təhlükəsizliyinin təmin olunması Silahlı 

Qüvvələrin hərbi hazırlıq səviyyəsinin və döyüĢ qabiliyyətinin artırılmasını, mövcud hərbi 

ehtiyyatların səfərbərlik üçün hazır vəziyyətdə saxlanılmasını, hərbi sənaye kompleksinin inkiĢafını, 

muasir silah və hərbi texniki nailiyyətlərin tətbiq edilməsini, hərbi təhsil sisteminin inkiĢaf 

etdirilməsini, ixtisaslı kadrların hazırlanması iĢinin yaxĢılaĢdırılmasını, bunu əsasında Azərbaycan 

sərhədləri yaxınlığında əlveriĢli qüvvələr nisbətinin yaradılmasını və dövlət sərhədlərinin etibarlı 

mühafizəsinin təmin edilməsini tələb edir. Azərbaycanda muasir dünya standartlarına cavab verən, 

bir mərkəzdən vahid komandalıq prinsipləri ilə idarə olunan, möhkəm hərbi struktura malik olan 

ordu quruculuğu prosesinə əsasən 1993-cü ilin noyabr ayından baĢlanılmıĢdır. Bu dövrdən 

baĢlayaraq Azərbaycanda ordu quruculuğu planlı surətdə davam etdirilir, qoĢunların döyüĢ və 

mənəvi psixoloji hazırlığı, idarəetmə orqanlarının, hərbi kadrların hazırlanması və yerləĢdirilməsi, 

maddi texniki təminatı Silahlı Qüvvələrin illik hazırlıq planı, drektiv sənədlər əsasında həyata 

keçirilir. 

Eyni zamanda Azərbaycan Sərhədlərinin mühafizəsinin gücləndirilməsi məqsədi ilə əvvəllər 

Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən sərhəd qoĢunları BaĢ Ġdarəsi 

ümummilli lider Heydər Əliyev 31 iyul 2002-ci il tarixli fərmanı ilə MTN-dən ayrıldı və sərhəd 

qoĢunlarının bazasında müstəqil və geniĢ səlahiyyətlərə malik Dövlət Sərhəd Xidməti yaradıldı. 

Sərhəd qoĢunları Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin mühafizəsini və toxunulmazlığını təmin edir. 

Sərhəd qoĢunları dövlət sərhədini qanunsuz olaraq dəyiĢdirmək cəhdlərinin qarĢısının alınması, 

xarici dövlətlərin qoĢun qruplarının və quldur dəstələrinin Azərbaycan ərazisinə silahlı basqının dəf 

edilməsi, sərhəd boyu zonada əhalinin, dövlət və vətəndaĢların mülkiyyətinin həmin silahlı və digər 

təxribatlardan qorunması, partlayıcı, zəhərləyici, radioaktiv və s. maddələrin, döyüĢ sursatının 

dövlət sərhədlərindən keçirilməsinin qarĢısını müəyyən olunmuĢ qaydada alınması və s. vəzifələri 

həyata keçirməklə Azərbaycanın hərbi sahədə təhlükəsizliyinin təmin edilməsinin mühüm tərkib 

hissələrindən biri kimi çıxıĢ edir.  

Azərbaycan dövləti milli təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə bir çox xarici ölkələrin 

beynəlxalq təĢkilatlarla hərbi sahədə əməkdaĢlığı həyata keçirir. Bu baxımdan Azərbaycanın 

NATO-nun ―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ proqramında iĢtirakı və dünyanın hərbi cəhətdən güclü 

dövlətləri ilə ikitərəfli əməkdaĢlığın həyata keçirilməsi əlamətdardır. Azərbaycan suveren dövlət 

kimi 1994-cü il mayın 4-də NATO-nun ―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ proqramının çərçivə sənədini 

imzaladı. [12, 221]. Bu proqramda iĢtirak etməklə Azərbaycan dövləti NATO təhlükəsizlik 

sisteminə daxil olan Avropa ölkələri və ABġ-la dünya təhlükəsizlik sistemi ilə beynəlxalq 

münaqiĢələrin sivil qaydaları çərçivəsində hər cür əməkdaĢlıq etmək, birgə təlim və manevrlər 

keçirmək, onların ordu quruculuğu təcrübəsindən bəhrələnmək, kadr hazırlığı və s. sahədə birgə 

hərəkət etmək imkanı qazandı. Hər il Azərbaycan NATO-nun ―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ proqramı 

çərçivəsində həyata keçirilən 403 təlim və tədbirlərdə iĢtirak edir. Bütün bu tədbirlər Azərbaycan 

dövlətinin hərbi təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. 

Bu gün Ermənistan – Azərbaycan münaqiĢəsinin baĢa çatmaması, torpaqlarının 20%-nin iĢğal 

altında olması, Azərbaycan dövlətinin bu münaqiĢəni sülh yolu ilə həll etməsi istəyinə baxmayaraq, 

iĢğalçı Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi problemin həllində hərbi vasitələrin rolunu artırır. 

Bu baxımdan ölkənin hərbi potensialının artırılması, onun müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsi 

dövlətimizin qarĢısında duran strateji vəzifələrdən biridir.  
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Muasir dövrdə informasiya tenologiyalarının sürətli inkiĢafı və informasiyanın dövlətlərarası 

münasibətlərdə əsas mübarizə vasitələrindən biri kimi geniĢ tətbiqi informasiya təhlükəsizliyini 

Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin baĢlıca istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləĢdirməyi 

Ģərtləndirir. Azərbaycan Respublikasının informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyinin təmin 

olunması dövlət, ictimai və fərdi informasiya ehtiyatlarının qorunması, habelə informasiya 

sahəsində milli maraqların müdafiəsinə yönəlmiĢ tədbirlər kompleksinin həyata keçirilməsidir.‖ 

[20, 24]. 

Ġnformasiya təhlükəsizliyi ilk növbədə bu sahədə aydın dövlət siyasətinin formalaĢdırılmasını, 

onun baĢlıca istiqamətlərinin müəyyənləĢdirilməsini tələb edir. 1998-ci il 3 apreldə qüvvəyə minən 

―Ġnformasiya, informasiyalaĢdırma və informasiyanın mühafizəsi‖ haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanununda informasiya sahəsində dövlət siyasətinin baĢlıca istiqamətləri milli 

informasiya fəzasının formalaĢdırılması, informasiya ehtiyyatları, sistemləri, texnologiyaları və 

onların təminat vasitələri üzərində mülkiyyətin bütün formalarının inkiĢafına, informasiya 

məhsulları və xidmətləri bazarının formalaĢdırılmasına yardım edilməsi, informasiya fəzasında milli 

təhlükəsizliyin təmin edilməsi, informasiyalaĢdırma layihələrinin və proqramlarının dəstəklənməsi, 

onların iĢlənməsi və həyata keçirilməsi üçün investisiyaların cəlb olunması sisteminin və 

stimullaĢdırma mexanizmlərinin yaradılması dövlətin informasiya ehtiyyatlarının formalaĢdırılması 

və mühafizəsi üçün zəriru olan Ģəraitin yaradılması və s. kimi müəyyən olunmuĢdur.  

Azərbaycanın informasiya sahəsində milli təhlükəsizliyinin eyni zamanda ölkənin informasiya 

məkanın müdafiəsinə kompleks yanaĢmanın tətbiqini və Azərbaycanın ümumdünya informasiya 

məkanına daxil olmasını, onun informasiya məkanının pozulması və digər ölkələr tərəfindən 

informasiya təcavüzü hallarının aĢkar edilməsi və qarĢısının alınması tədbirlərinin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Muasir Ģəraitdə ətraf mühitin kəskin surətdə çirklənməsi, insanla təbiət arasında tarazlığın 

pozulması və ekoloji problemlərin millətin və dövlətin mövcudluğu üçün böyük təhlükələr 

yaratması ekoloji sahədə təhlükəsizliyin təmin edilməsini Azərbaycanın milli təhlükəsizlik 

siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən birinə çevrilmiĢdir. Ölkənin ekoloji təhlükəsizliyinin elmi 

cəhətdən əsaslandırılmıĢ vahid strategiyasını həyata keçirmədən cəmiyyətin sürətli inkiĢafını təmin 

etmək olmaz. 

Ekoloji təhlükəsizliyin Ģərtləri aĢağıdakılardır: 

1. Təbii mühitin mühafizə edilməsi və yaxĢılaĢdırılması; 

2. Təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə olunması; 

3. Təbii mühitin sağlam Ģəkildə gələcək nəsillərə verilməsi. 

1999-cu il iyunun 8-də qəbul edilmiĢ Azərbaycan Respublikasının ―Ekoloji təhlükəsizlik 

haqqında‖ qanunun I maddəsində ekoloji təhlükəsizlik ―insanın və cəmiyyətin həyati vacib 

maraqlarının, ətraf-mühitin, ona antropogen və təbii təsirlər nəticəsində yaranan təhlükələrdən 

qorunmasının təmin edilməsi‖ kimi müəyyən olunmuĢdur. Yenə həmin qanunda deyilir: ―Ölkənin 

inkiĢaf strategiyasının formalaĢmasında və həyata keçirilməsində ekoloji təhlükəsizlik üstün 

qaydada təmin edilməlidir‖. [11, 8]. 

Azərbaycanın ekoloji sahədə milli təhlükəsizliyinin təmin olunması muasir texnologiyaların 

tətbiqi ilə təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadəsini və ətraf mühitin mühafizəsinin gücləndirilməsini, 

insan fəaliyyətinin təbiətə tətbiqinin azaldılması, ekoloji cinayətlərə qarĢı mübarizənin 

gücləndirilməsini, əhalinin sağlamlığı üçün təhlükələrin aĢkar olunub aradan qaldırılması və 

təhlükəli hallardan xəbərdar edilməsi, ekoloji cəhətdən təhlükəli texnologiya və vasitələrin 
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nəzarətsiz Ģəkildə ölkəyə gətirilməsinin qarĢısının alınması, əhalinin ekoloji maarifləndirilməsi və s. 

tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti ekoloji təhlükədən çıxmaq üçün beynəlxalq konvensiyalara 

qoĢulur. Roma klubunun yaradıcılarından biri olan A. Peççen yazmıĢdır: ―Sənaye dəyiĢikliyi, 

intensivləĢmə, elmi-texniki tərəqqi, sosial-siyasi dəyiĢiklik insan sistemində özünüdərki yüksəldir: 

təbiət və cəmiyyətin harmoniyası yaradılmalıdır.‖ [35, 22]. 

Hazırki Ģəraitdə cəmiyyətin sürətli inkiĢafına və tərəqqisinə yalnız ölkədə elmi-texniki 

potensialın inkiĢaf etdirilməsi, dünya standartlarına cavab verən elm və təhsil sisteminin 

yaradılması ilə nail olmaq olar. Tarixi təcrübə göstərir ki, ölkədə elm və təhsili, elmi-texniki 

potensialı inkiĢaf etdirmədən yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlamadan ictimai həyatın müxtəlif 

sahələrində qarĢıda duran vəzifələri uğurla həyata keçirmək, cəmiyyətin dayanıqlı və hərtərəfli 

inkiĢafını təmin etmək olmaz. Bu baxımdan elmi-texniki sahədə Azərbaycanın milli təhlükəsizlik 

siyasətinin baĢlıca istiqamətlərindən biri kimi çıxıĢ edir.  

Azərbaycanın elmi-texniki təhlükəsizliyi bu sahədəki potensialının qorunması və inkiĢafını, 

elmi-texniki sahədə uzunmüddətli dövlət proqramlarının hazırlanıb həyata keçirilməsini, ölkənin bu 

sahədəki geri qalması səbəblərinin aradan qaldırılmasını, intellektual və elmi potensialın ölkəni tərk 

etməsi ilə mübarizədə təsirli mexanizmlərin yaradılmasını, elm və təhsil səviyyəsinin dünya 

standartlarına uyğunlaĢdırılması məqsədi ilə inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə əməkdaĢlıq əlaqələrinin 

geniĢləndirilməsini, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsini, onun mütərəqqi cəhətlərinin 

Azərbaycanda tətbiqini və s. tədbirlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur.  

Son illərdə mədəniyyətin qorunub saxlanılması bəĢəriyyətin qlobal problemlərindən birinə 

çevrilmiĢdir. QloballaĢma Ģəraitində milli mədəniyyətin xalqın tarixi və mədəni irsinin, dilinin, 

adət-ənənələrinin geniĢ spektirli mənfi xarakterli xarici təsirlərdən qorunması Azərbaycan dövləti 

qarĢısında duran əsas vəzifələrdən biri olmaqla, onun milli təhlükəsizlik siyasətinin baĢlıca 

istiqamətlərindən birini təĢkil edir. 

Azərbaycanın mədəni və mənəvi sahədə təhlükəsizliyi ümumdünya mədəniyyətinin 

qloballaĢması prosesində milli mədəniyyətimizin özünəməxsusuluğunun qorunmasını, 

Azərbaycanın mədəni və mənəvi inkiĢafı üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasını, beynəlxalq 

müqavilələrə uyğun xalqımızın tarixi və mədəni abidələrinin qorunmasının təmin edilməsini, 

Azərbaycanın tarixinə, dilinə, mədəni irsinə və mənəvi sərvətlərinə qarĢı yönəlmiĢ daxili və xarici 

qəsdlərin neytrallaĢdırılmasını və s. kimi tədbirlərin reallaĢdırılmasını nəzərdə tutur.  

Azərbaycanın milli təhlükəsizliyinin baĢlıca istiqamətləri bir-biri ilə sıx əlaqədə olmaqla vəhdət 

təĢkil edir və dövlətin həyata keçirdiyi vahid milli təhlükəsizlik siyasəti vasitəsilə təmin olunur. 
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CƏNUBĠ QAFQAZDA ABġ MÖVQEYĠNĠN TÜRKĠYƏ-AZƏRBAYCAN 

MÜNASĠBƏTLƏRĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri həm hər iki ölkənin xarici siyasəti, həm də regiona 

münasibətdə böyük dövlətlərin diqqət mərkəzində olan mövzulardandır. Müasir dövrdə Cənubi 

Qafqaz geostrateji baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb edən regiondur. Beləki , dünyanın fövqəl 

dövləti hesab olunan ABŞ-ın maraqları yaxın müttəfiqi hesab olunan Türkiyə tərəfindən qorunur. 

Heç şübhəsiz ki, bu iki dövlətin regiona bağlı münasibəti Azərbaycan Respublikasının xarici siyasət 

fəaliyyəti üçün də olduqca vacib amillərdəndir. 

Beləliklə, məqalədə ABŞ-ın Qafqaza yönəlmiş geosiyasəti və bu istiqamətin regionun ənənəvi 

aktorları sayılan Türkiyə və Azərbaycan üçün siyasi nəticələri qeyd olunmuşdur. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, Türkiyə Cümhuriyyəti, Azərbaycan Respublikası, ABŞ-ın geosiyasi 

maraqları. 
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INFLUENCE OF THE US POSITION TO THE TURKEY-AZERBAIJAN  

RELATIONS IN THE SOUTH CAUCASUS 

 

Turkey-Azerbaijan relations is one of the main themes in foreign policy of two countries, and it 

is center of attention for main countries` in region. Today, South Caucasian region has geopolitical 

advantages. So, the super state of the world is considered The US and its politic interests are 

protected by its close ally, Turkey. There is no doubt that, these states` relations is also important 

factor for the foreign policy of the Republic of Azerbaijan. 

Thus, the directions of the US foreign policy in South Caucasian and its political results for 

Turkey and Azerbaijan were noted in this article. 

Keywords: South Caucasus, Turkey, Azerbaijan, the geopolitical interests of the United States. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЗИЦИИ США НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ  

НА ТУРЕЦКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

Отношения Турции-Азербайджана - одна из главных тем во внешней политике двух 

стран , и это находиться в центре внимания для главных стран в регионе . Сегодня , 

Южной Кавказ имеет геополитические преимущества. Так , интересы супер-державы мира 

, который считается США , защищены его близким союзником , Турцией . Нет сомнения , 

что , отношения этих государств - также считается важным фактором для внешней 
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политики Республики Азербайджана . 

В статье были отмечены Южно-Кавказское направления американской внешней 

политики и его политические результаты для Турции и Азербайджана. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, Турция, Азербайджан, геополитические интересы 

США. 

 

Ġkiqütblü sistemin sona çatması dünya siyasi arenasında böyük dəyiĢikliklərə səbəb olmaqla, 

tamam fərqli siyasi reallıqların meydana gəlməsini ĢərtləndirmiĢdir. Əsas baĢlıca və nəzərə çarpan 

siyasi reallıq ondan ibarətdir ki, SSRĠ-nin dağılması ilə beynəlxalq münasibətlər sisteminə yen 

müstəqil iĢtirakçılar qoĢulmuĢlar. [3, s158] Beləliklə, böyük dövlətlərin Cənubi Qafqazın müstəqil 

dövlətləri ilə münasibətlərinin qurulması və inkiĢafı prosesində meydana gələn strateji maraqları 

birləĢərək həmin dövlətlərin ümumregion maraqlarını formalaĢdırdı.  

Qafqazda strateji maraqlara sahib olan digər bir dövlət Türkiyədir. Türk rəsmilərinin fikrincə, 

Türkiyə müasir dövrdə Avrasiya bölgəsinin ortaya çıxardığı yeni fürsətlərdən ötrü qlobal dövlət 

anlayıĢı ilə hərəkət etmək məcburiyyətindədir. Bu səbəbdən Türkiyə Orta Asiya və Qafqaz 

dövlətləri üçün demokratiya, insan hüquqları və azad bazar iqtisadiyyatı kimi mövcud beynəlxalq 

sistemin hakim olan qavrayıĢları öz ölkələrinə tətbiq etmək məqsədilə nümunə götürməyə uyğun bir 

ölkədir. 2009-cu ildə Türkiyənin qəbul etdiyi yeni kursa əsasən Mərkəzi Asiya və Qafqaz 

regionlarındakı türk dövlətlərinə diqqət daha da artırılır. [7, s60] 

Türkiyə Respublikası dünyanın ilk ölkələrindən biri idi ki, postsovet məkanında yaranmıĢ 

müstəqil respublikalardan Azərbaycan və Gürcüstanla diplomatik münasibətlər yaratmıĢdı. Qısa 

müddət ərzində ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, hərbi və s. sahələri əhatə edən çoxsaylı 

ikitərəfli müqavilələr imzalanmıĢ, ölkə prezidentləri S.Dəmirəl, Ə.Sezər, H.Əliyev, E.ġevardnadze, 

A.Gül yüksək səviyyədə qarĢılıqlı səfərləri baĢ tutmuĢdur. Bütün bunlar qonĢu ölkələr arasında 

qarĢılıqlı etimadın möhkəmlənməsində, əlaqə və əməkdaĢlığın möhkəmlənməsində mühüm rol 

oynamıĢdı. [2, s252] 

2000-ci illərin əvvəllərində rəsmi Ankara özünü regional lider hesab etməyə baĢlamıĢ və 

regionda daha aktiv rola malik olmaq üçün cəhdlər etmiĢdi. [8, s30] 2000-ci ilin yanvar ayında 

Türkiyə prezidenti S.Dəmirəl Qafqazda stabillik paktının yaradılması təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etmiĢdi. 

Bu pakt ATƏT-in prinsiplərinə əsaslanmalı idi. S.Dəmirəl ―3+2+2‖ formulunu da təklif edirdi, yəni 

Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, üstəgəl Türkiyə və Rusiya, üstəgəl ABġ və Avropa Ġttifaqı. 

Gələcəkdə də bu yeddiliyə Ġranın da qoĢulması nəzərdə tutulurdu. Layihənin müəllifləri belə hesab 

edirdilər ki, ―Qafqaz səkkizliyi‖nin yaranması regionda- Azərbaycan, Gürcüstanda və Rusiyada 

münaqiĢələrin nizamlanmasına baĢlamağa kömək edəcəkdir. Bu prosesi üç Qafqaz respublikası 

baĢlamalı və bu zaman Rusiya, Türkiyə, Ġran, habelə ABġ və Avropa Ġttifaqının fəal diplomatik, 

siyasi və iqtisadi dəstəyindən istifadə olunmalıdır.  

Bütövlükdə baxdıqda SSRĠ-nin süqutundan baĢlayaraq ―yeni‖ və ―köhnə aktorlar Cənubi 

Qafqaz ölkələrini öz geosiyasi və geoiqtisadi maraqlarının reallaĢması üçün istifadə etməyə çalıĢır. 

Yeni aktorlar siyahısına daxil olan ABġ Qafqazda, xüsusən də Cənubi Qafqazda strateji maraqlarını 

təmin etmək üçün birbaĢa siyasətlə yanaĢı Avropa və Türkiyənin imkanlarından istifadə edir. 

Beləliklə, ABġ Cənubi Qafqazın sülh və sabitlik zonası olmasını, Qərb ilə ġərq arasında 

əlaqələndirici rol oynamasını, həmçinin onun Yaxın ġərq və Asiyadakı maraqlarında aparıcı baza 

region olmasını istəyir. Bu məqsədlə, həm ABġ, həm də Avropa dövlətləri Cənubi Qafqaz 

respublikalarına dövlət quruculuğunda və möhkəmlənməsində köməklik göstərir. ABġ-ın 
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təĢəbbüskarlığı ilə NATO Gürcüstan və Azərbaycanda öz bazalarını yerləĢdirməyə çalıĢır ki, bu da 

Rusiya və Ġranın timsalında ―köhnə‖ aktorların narazılığına səbəb olmaya bilməz.  

Cənubi Qafqazın ABġ-ın siyasi maraqlar dairəsinı çevrilməsində Rusiyanın özününü böyük 

səhvi olmuĢdur. SSRĠ-nin süqutundan sonra bu strateji region özbaĢına buraxıldı. Rusiyanın baĢı öz 

daxili iĢlərinə qarĢıdığından keçmiĢ ittifaq respublikalarının belə tez azadlığın faydalarını hiss 

edəcəklərini və müstəqil xarici siyasət keçəcəklərini güman etmirdi. [1, s147] 

 Artıq Cənubi Qafqazda ABġ-ın mövqeyinin Rusiyanın mövqeyini üstələdiyi müĢahidə olunur. 

Siyasi meylinə görə Azərbaycanın Qərbə meyl etməsinin səbəblərindən biri də Rusiyanın Qarabağ 

problemində tutduğu mövqedir. Bu nöqteyi-nəzərdən Rusiyanın son dövrdə regionda nüfuzunun 

aĢağı düĢməsinin tam əksinə olaraq ABġ-ın timsalında Qərbin regiondakı mövqeyi artır.  

ABġ Rusiya ilə münasibətlərdə Cənubi Qafqaza mühüm əhəmiyyət verir və bu regionla bağlı 

siyasətini Türkiyənin vasitəsilə koordinasiya etməkdə maraqlı görünür. Buna görə də ABġ-ın 

Cənubi Qafqazdakı mövqeyi qismən də olsa Türkiyənin buradakı mövqeyi vasitəsilə təmin olunur. 

Türkiyənin Qafqazdakı tarixi, milli və dövlət maraqlarının güclü olmasını nəzər alan ABġ Türkiyə 

istiqamətinə əhəmiyyət verir. Bu baxımdan qərb siyasətçiləri SSRĠ-nin süqutu ilə Orta Asiyada bir 

güc boĢluğunun olduğu və bu boĢluğun Qərb tərəfindən nəzarətə alınmadığı təqdirdə Ġran tərəfindən 

dəstəklənən radikal islam tərəfindən doldurulacağından ehtiyat edirlər. Bu səbəbdən ABġ baĢda 

olmaqla ―Türk modeli‖nin yeni müstəqil olan Orta Asiya dövlətlərinə və Azərbaycana tətbiq 

edilməsi üçün lazimi bir model kimi irəli sürmüĢdü. Türkiyə ABġ-ın Cənubi Qafqazda əsasən 

iqtisadi və hərbi maraqlarının təmin olunmasında kömək edir. Türkiyənin Azərbaycan və 

Gürcüstanın hərbi qüvvələrinin NATO-ya inteqrasiyasında iĢtirakını bu siyasətin təzahürü kimi 

qəbul etmək olar. ABġ regionun enerji siyasətində də Türkiyənin imkanlarına üstünlük verir. [4, 

s115] 

1997-ci ilin noyabr ayında VaĢinqtonda Xəzər neftinin ixracı problemləri ilə əlaqədar keçirilən 

konfransda ABġ-ın energetika naziri Federiko Penya böyük neftin nəqli məqsədilə təklif olunan 

digər variantlara nisbətən Gürcüstan ərazisindən keçməklə Bakı-Ceyhan marĢrtunu dəstəklədiyini 

bildirdi. Transxəzər kəmərinin ölkələri arasında birləĢdirici həlqə adlandırdı.  

Qərb ekspertlərinin ən optimist təxminlərinə əsasən Azərbaycanın ehtiyatları ümumdünya neft 

ehtiyatlarının 0,6%-ni, qaz ehtiyatlarının isə 0,8%-ni əhatə edir. [9, s94] Ölkənin təsdiq edilmiĢ bu 

enerji ehtiyatları 1.5 milyard tondan artıq və 2 trilyon kubmetr qazdan ibarətdir. ―Əsrin müqaviləsi‖ 

imzalandığı tarixdən bu günə qədər Azərbaycan respublikasına 308 milyon ton neft hasil edilmiĢdir. 

[5, s75] ABġ Xəzər regionunda, eləcə də Cənubi Qafqazda siyasətini həyata keçirmək üçün maliyyə 

mərkəzi yaratmıĢdır. ABġ-ın energetika naziri Bill Riçarson 1999-cu ilin avqust ayında Türkiyədə 

olarkən Bakı-Ceyhan neft kəmərinin və XəzəraĢırı qaz kəmərinin inĢası layihələrinin həyata 

keçirilməsində mühüm tərəqqinin əldə olunmasına regionun bütün hökümətləri və marağı olan 

Ģirkətləri ilə əməkdaĢlıq sahəsində Türkiyənin göstərdiyi səylərlə bağlayırdı. Qeyd eləmək lazımdır 

ki, ABġ-ın Ankarada yaratdığı Xəzər Maliyyə Mərkəzinin baĢlıca məqsədi Azərbaycan və 

bütünlükdə Xəzər regionunda ticarət və investesiya layihələrinə kömək göstərməkdən ibarətdir. 

Eyni zamanda ABġ-ın Avropanın Ģərqində müttəfiqi Türkiyədir. Türkiyə NATO-nun üzvüdür, 

buna görə də Qafqaz siyasətinin həyata keçirilməsində Türkiyəyə üstünlük verir. Xəzər neftinin 

Türkiyə vasitəsilə Aralıq dənizi sahilinə gətirilməsinin ABġ strateji məqsəd hesab edir. Azərbaycan, 

Türkmənistan, Qazaxıstan neftini Avropa istiqamətinə yönəltməklə ABġ Ġranın antiamerikan 

siyasətini və mövqeyini zəiflətməyə çalıĢır. ABġ Dövlət Departamenti 2001-ci ilin martın 12-də 

Türkiyə Azərbaycan arasında təbii qazın (ġahdəniz) ixrac olunmasına dair imzalanan saziĢi 
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alqıĢlayırdı. BirləĢmiĢ ġtatlar bu saziĢi həm də ġərq-Qərb nəqliyyat dəhlizini daha da 

möhkəmləndirmək baxımından əhəmiyyətli hesab edirdi. ―ġahdəniz‖ yatağı Türkiyənin artmaqda 

enerji tələbatları üçün rəqabət davamlı və etibarlı qaz mənbələrindən biridir. 

Enerji sahəsindəki növbəti addım Azərbaycanın Xəzərdəki ġahdəniz 2 bölgəsindən çıxaracağı 

təbii qazın Türkiyə üzərindən Avropaya daĢınmasını dəstəkləyən hökümətlərarası anlaĢmanı 

imzalamaq oldu. TANAP-dan ələ olunacaq mənfəətin 80%-i Azərbaycana, 20%-i Türkiyəyə aiddir. 

Enerji xəttinin 5 ilə tamamlanması və gələcək illərdə 16 milyard kubmetr təbii qaz daĢıması 

proqnozlaĢdırılır. Boru kəmərindən daĢınacaq qazın 6 kubmetrini Türkiyənin alması, yerdə qalan 10 

milyard kubmetrinin Türkiyə üzərindən Avropaya daĢınması planlaĢdırılır. [6, s548] 

Həmçinin bir sıra digər rəsmi dairələrin qənaətinə görə, yeni qaz layihəsi Xəzər dənizindən 

Qərbə açılan enerji dəhlizinin möhkəmləndirilməsi üçün böyük imkanlar yaradır. ġahdəniz qaz və 

Bakı-Tbilis-Ceyhan neft boru kəməri layihələri kommeriya baxımından və hüquqi cəhətdən ayrı-

ayrı layihələr olsalar da Gürcüstandan keçməklə Türkiyə eləcə də, dünya bazarı ilə birləĢdirən neft 

və qaz infrastrukturunun tərkib hissəsidir. ABġ Cənubi Qafqaza hakim olmaq üçün Türkiyəni öz 

çəkmək məcburiyyətindədir. Bakı-Ceyhan boru xətti və Türkmənistan təbii qaz layihələri türk-

amerikan əməkdaĢlığını Ģərtləndirən amillərdəndir. Türkiyənin bu layihələr üçün ABġ dəstəyinə nə 

qədər ehtiyacı varsa, Amerikanın da Cənubi Qafqaza yerləĢmək üçün Türkiyənin əməkdaĢlığına bir 

o qədər ehtiyacı vardır.  

Beləliklə, ABġ geosiyasətinin Qafqaz siyasətində Türkiyə-Azərbaycan faktorunu nəzərdən 

keçirdikdə bəzi nüanslar diqqətdən yayınmamalıdır. Hər kəsə məlumdur ki, ABġ Qafqaz regionu 

üzrə xarici siyasətinin həyata keçirilməsində həm Türkiyəni dəstəkləyir, həm də Türkiyə vasitəsilə 

Ermənistan istisna olmaqla Cənubi Qafqaz dövlətlərinə təsir etmək imkanına malikdir. Digər 

tərəfdən Qafqazda strateji maraqlara sahib olan dövlətlərdən biri Türkiyədir. Təsadüfi deyil ki, 

R.Ərdoğan Türkiyədə bu keçirilən prezident seçkilərindəki qalibiyyətindən sonra ilk səfərini məhz 

Qafqaz ölkəsi olan Azərbaycan etdi. Tərəflərin qarĢılıqlı görüĢü zamanı Prezident Ġlham Əliyev 

nitqində ―Bizim birliyimiz günü-gündən güclənir. Bütün məsələlərlə bağlı bizim fikrimiz eynidir və 

bir amalımız var ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaĢlıq əlaqələrini uğurla inkiĢaf etdirək‖ [10] 

fikrini vurğulamıĢdır.  

ABġ-ın maraqlarına gəldikdə isə, Rusiya ilə münasibətlərdə Cənubi Qafqaza mühüm əhəmiyyət 

verir və bu regionla bağlı siyasətini Türkiyənin vasitəsilə koordinasiya etməkdə maraqlı görünür. 

Buna görə də ABġ-ın Cənubi Qafqazdakı mövqeyi qismən də olsa Türkiyənin buradakı mövqeyi 

vasitəsilə təmin olunur. Beləliklə, mövzunun yekunu olaraq qeyd olunan nəticələrə gəlmək olar : 1) 

Türkiyənin regionla sərhəddi və onun coğrafi mövqeyi; 2) Türkiyənin Cənubi Qafqaza tarixi, etnik 

baxımdan bağlılığı; 3) Türkiyənin Cənubi Qafqazda milli maraqlarının olması; 4) Türkiyənin ABġ-

ın Cənubi Qafqaza yaxın olan yeganə hərbi və siyasi müttəfiqinin olması; 5) Türkiyənin Cənubi 

Qafqaz regionuna iqtisadi və siyasi cəhətdən təsir etmək imkanının olması; 6) Türkiyənin ABġ-ın 

Rusiya və Ġran kmi siyasi rəqiblərinin Cənubi Qafqaz regionunda maraqlarına qarĢı təsir etmık 

imkanının olması; 7) Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsində Türkiyənin əlveriĢli 

coğrafi tranzit mövqeyindən istifadə edilməsi.  
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Без урегулирования американо-иранских отношений и предоставления обязательств 

ненападения Ирану со стороны США прогресс в этом вопросе вряд ли возможен. Иран не 

может принять предложения ЕС и ликвидировать ряд ключевых звеньев ядерного 
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международных отношениях, это то, что силового решения иранского ядерного узла не 

существует. Необходима активизация дипломатических средств. 
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Proqramına dair məsələ hələ də tam həllini tapmayıb. Beynəlxalq münasibətlər sistemində əsas 

nəzərə alınacaq faktor odur ki, İran nüvə problemi hərb yolu ilə həll oluna bilməz. Diplomatik 

vasitələrin aktivləşdirilməsi zəruridir. 
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 Иранская ядерная проблема в своем развитии и до наших дней прошла несколько 

существенных этапов развития. Важно отметить, что эксперты и ученые обладают разным 

мнением относительно времени начала ядерной программы Ирана. Так, по мнению В.А. 

Головачева, «…ядерную программу Ирана можно условно разделить на два этапа. Первый 

связан со временем правления последнего иранского шаха. На этом этапе основное внимание 

было сосредоточено на создании ядерной энергетики. Второй этап начался после революции 

1979 г. и продолжается до сих пор (1). Основные усилия здесь были направлены на 

получение технологий создания ядерного оружия и приобретение собственной ядерной 

бомбы».В.А.Головачев считает, что начало первого этапа иранской программы ядерной 

энергетики было положено в 1960 г., когда в Тегеранском университете при поддержке США 

началось строительство ядерного исследовательского центра с реактором мощностью 5 МВт. 

Некоторые другие источники также связывают начало ядерной программы Ирана с этим 

событием, но указывают другой год - 1967 г. А третьи источники утверждают, что «Иран 

начал разрабатывать ядерные технологии в середине 1980-х годов». 

А.Хлопков же сообщает, что «Исследования Ирана в ядерной области стартовали … 

подписанием в 1957 г. соглашения с США о сотрудничестве в мирном использовании 

атомной энергии в рамках американской программы «Атомы для мира»(2). Данная 

программа предусматривала оказание помощи США Ирану в развитии ядерной энергетики 

страны в виде поставок ядерных установок и оборудования, в том числе подготовку 

специалистов в данной области в обмен на право мониторинга и инспектирования 

соответствующих объектов для проверки их использования в мирных целях». 

Отметим, что Иран стал членом МАГАТЭ уже в 1958 г, после чего технологическую 

помощь этой стране в деле строительства реакторов начали оказывать Германия и Франция. 

Таким образом, в 1960 г. между Ираном и Францией было подписано двустороннее 

соглашение о сотрудничестве в деле очистки и обогащении урановых руд. 

Во время своего правления в 1960-1970-х гг. шах Мохаммед Реза Пехлеви с целью 

превращения Ирана в развитую индустриальную страну мира решил начать сотрудничество 

с ведущими западными странами в области атомной энергетики (3). В результате этой 

политики были совершены многочисленные зарубежные визиты. А в марте 1974 г. шах 

Пехлеви обнародовал Программу развития атомной энергетики. Шах полагал, что развитие 

атомной энергетики для Ирана гораздо выгоднее и перспективнее, чем сжигание на тепловых 

электростанциях нефти и газа, являющихся невосполнимым источником валютных 

поступлений и ценным источником сырья для национальной нефтехимической 

промышленности. 

К развитию национальной атомной энергетики шаха подталкивал ряд факторов: 

 обнаружение на территории Ирана залежей урановых руд; 

 необходимость быстрого покрытия возникшего дефицита электроэнергии; 

 готовность западных стран в короткие сроки построить первые несколько АЭС; 

 наличие свободных средств (4). 

 Амбиции у шаха Пехлеви были очень большими. Он считал, что его страна, 

получившая в начале 70-х годов значительные суммы от продажи нефти, достойной иметь 

самые современные технологии. При этом Иран тогда твердо заявлял об исключительно 

мирной направленности его ядерной стратегии. Никаких признаков, которые 

свидетельствовали бы о наличии у Тегерана военной ядерной программы или мыслей о ней, 
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в те годы не отмечалось. Иран изначально был среди тех, кто подписал договор о 

нераспространении ядерного оружия и всегда изъявлял готовность поставить все свои 

ядерные объекты под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). 

Все его объекты всегда были открыты для инспекции данной организации. 

 Был ряд факторов, которые толкали шаха к развитию национальной атомной 

энергетики – необходимость быстрого покрытия возникшего дефицита электроэнергии, 

готовность западных стран в короткие сроки построить первые несколько АЭС, наличие 

свободных средств. Конечно же, имели место и личные амбиции Пахлеви, считавшего свою 

страну, получившую в начале 1970-х гг. значительные суммы от продажи нефти, достойной 

иметь самые современные технологии. Как и отмечалось выше, при этом Иран тогда твердо 

заявлял об исключительно мирной направленности его ядерной стратегии. Никаких 

признаков, которые говорили бы о наличии у Тегерана военной ядерной пpoгpaммы или 

планов о ней, в те годы нигде не отмечалось. 

В 1974 г. была создана Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), и в ее задачи 

входила реализация программы развития атомной энергетики страны (5). Основные функции 

ОАЭИ были следующими: использование ядерной энергии для удовлетворения 

энергетических потребностей страны; приобретение технологий, необходимых для 

самостоятельного строительства атомных реакторов; приобретение технологий, 

необходимых для создания замкнутого ядерного топливного цикла; использование 

«ядерных» технологий в промышленных, сельскохозяйственных и медицинских целях; 

защита людей и окружающей среды от воздействия радиации. 

Второй этап начался после революции 1979 г. и продолжается до сих пор. Основные 

усилия здесь были направлены на получение технологий создания ядерного оружия и 

приобретение собственной ядерной бомбы. Реализация всех этих проектов шла быстрыми 

темпами, однако сначала революция 1979 г., а затем многолетняя ирано-иракская война 

помешали завершению работ (6). Пришедший к власти в Иране после 1979 г. исламский 

режим, стремящийся к экспорту исламской революции, был заинтересован в дальнейшем 

развитии начатой программы ядерной энергетики. Однако свержение шаха и установление 

исламского правления привело к тому, что отношения Тегерана с Западом обострились, и все 

попытки иранской стороны возобновить строительство АЭС с помощью прежних партнеров 

оказались безуспешными.  

Вашингтон пристально следил за тем, чтобы и другие страны, к которым Тегеран 

обращался, не соглашались на сотрудничество в ядерной области. В условиях возросшего 

уровня противостояния с США, а также ирано-иракского конфликта в ИРИ была разработана 

секретная директива, подписанная бывшим президентом А.А.Хашеми-Рафсанджани, 

согласно которой приобретение ядерного оружия служит стратегической гарантией 

сохранения исламского режима в Тегеране (7). В ней выделяются следующие пункты: 

 использование всех возможностей для приобретения необходимой технологии 

производства ядерного оружия; 

 отправка в различные государства специалистов для сбора необходимой информации, 

проникновение в ядерные и технологические центры в целях разведки; 

 создание секретных ядерных центров, предприятий, которые могли бы не только 

дополнять друг друга, но и проводить работы в автономном режиме. 

Однако существенных достижений в этой области Иран не добился в том числе и в связи 
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с эмбарго, наложенным Соединенными Штатами и рядом западных стран.На рубеже 90-х гг. 

к власти в Иране пришло более прагматичное руководство, заявившее, в частности, об отказе 

от идей "экспорта исламской революции". В сложившейся ситуации стала возможной 

реализация престижного проекта, каковым является завершение строительства первого блока 

АЭС в районе Бушира, на который будут распространяться гарантии безопасности МАГАТЭ. 

 Между тем, Вашингтон заявил, что Иран находится на пути к созданию собственного 

ядерного оружия. Таким образом, по мнению специалистов, производственная и научная 

база для исследований в области ядерной энергетики и создания ядерного оружия в Иране 

есть. Можно предположить, что Иран в ближайшее время сможет овладеть секретом 

создания и производства ядерного оружия. Есть сведения, что в ИРИ уже собрано три 

ядерных устройства, идет их доработка и совершенствование. Следующим этапом иранской 

ядерной программы может стать испытание ядерного оружия. 

 Кроме того, очень важным показателем являются работы по созданию в Иране 

средств доставки ядерных зарядов. Западные обозреватели обращают внимание на тот факт, 

что в настоящее время Иран уже выпускает баллистические ракеты малой дальности (БРМД) 

"Скад" и завершает разработку баллистической ракеты средней дальности (БРСД) "Шахаб-

3". Иран изготовил и продемонстрировал опытные образцы "Шахаб-3" и четырежды испытал 

их - в июле 1998 г., июле 2000 г., сентябре 2000 г. и в мае 2002 г (8). 

 Кроме того, Иран признал, что разрабатывает "Шахаб-4", публично назвав ее более 

мощной баллистической ракетой, чем "Шахаб-3", однако позднее охарактеризовал ее как 

исключительно космическую ракету-носитель невоенного назначения. Иранские средства 

массовой информации сообщили о планах создания баллистических ракет нового поколения 

- "Шахаб-5" (9). Такие заявления, делающиеся на фоне продолжающегося сотрудничества с 

российскими, северокорейскими и китайскими организациями, по мнению аналитиков, 

позволяют предположить, что Иран намерен создать ракетный потенциал большой 

дальности. 

Иранская ракетная программа даст мощный толчок дальнейшему вооружению Ближнего 

и Среднего Востока, поскольку объективно потребует создания и совершенствования 

противоракетной обороны Израиля и стран Персидского залива. Можно утверждать, что 

создание ракетно-ядерного щита в Иране идет форсированными темпами, несмотря на 

заявления официальных властей. Не последнюю роль в этом сыграли причисления Ирана к 

"оси зла" и разработка США планов ударов по этому государству (10). 

В любом случае о наличии или отсутствии у Ирана ядерного оружия можно будет судить 

только тогда, когда появится достоверная информация об испытании этой страной атомного 

устройства. На сегодняшний день никаких фактических данных об этом нет. Кампания по 

обвинению Тегерана в создании ядерного оружия, развернутая Вашингтоном и направленная 

на создание предпосылок по оказанию военно-политического давления на ИРИ, призвана 

внести изменения в расстановку сил в регионе, а также усилить позиции США в этом 

стратегически важном районе мира.  
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IMPACT OF ARAB SPRING ON ARAB-ISRAELI CONFLICT 

 

This article is investigated the influence of the Arab Spring on the countries of Middle East and 

North Africa, especially the foreign policy of Egypt and Syria during the Arab Spring and its 

bilateral relations with Palestine and Israel alone, as well as their role in resolving the Arab-Israeli 

conflict. 
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ВЛИЯНИЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ НА АРАБО-ИЗРАИЛЬСКИЙ КОНФЛИКТ 

 

В данной статье исследуется влияние Арабской Весны на страны Ближнего Востока и 

Северной Африки, особенно внешняя политика Египта и Сирии во время Арабской Весны и 

их двусторонние отношения с Палестиной и Израилем в отдельности, а также их роль в 

урегулировании Арабо-Израильского конфликта. 
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ƏRƏB BAHARININ ƏRƏB-ĠSRAĠL MÜNAQĠġƏSĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Bu məqalədə əsasən Ərəb Baharının Yaxın Şərq və Şimali Afika öklələrinə təsirlərində bəhs 

edilir. Xüsusilə də, Ərəb Baharı dövründə Misir və Suriyanın xarici siyasətinin əsas istiqamətləri, 

bu ölkələrin ayrı-ayrılıqda Fələstin və İsrail ilə ikitərəflı münasibətləri və Ərəb-İsrail 

münaqişəsinin nizamlanmasındakı rolları tədqiq edilmişdir. 

Açar sözlər: Ərəb Baharı, Fələstin, İsrail, Misir, Suriya, Həmas, Fəth, Ərəb-İsrail münaqişəsi. 

 

The Arab Spring was a number of popular demonstrations, protests, riots and civil war across 
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the Middle East and North Africa which began in Tunisia on December 2010 by the self-

immolation of the man in protest to police corruption and then widespreaded to the other countries 

of Middle East. The main causes of Arab Spring developments were focused on dissatisfaction with 

the rule of local governments, ageing dictatorship or absolute monarchy, human rights abuses, 

political corruption, economic decline, unemployment, lack of freedom, poverty, spread of 

democracy, justice, social equality. 

This article is devoted the role of Arab spring in the region and its influence on the conflict 

resolution. As known, after World War Second the Middle East is known as very unstable region 

with its border disputes, religious fanaticism, ethnic hatreds, unstable governments, terrorist groups. 

And any negative action in the region has its influence on Arab-Israel conflict and resolving of this 

problem. This given article focuses on the impact of Arab Spring to the Palestinian, Israel 

individually and the Arab-Israel conflict generally. 

Arab Spring which began in Tunisia and then spread to other Arab states had great impact on 

Palestinian. On January 2011, since the beginning of revolts in Egypt, Palestinians demonstrated on 

the streets in solidarity with the Egyptian people. But such protests were suppressed by Fatah and 

Hamas because of fearing the implication of people power for their own governments. This was the 

first protest of Palestinians. As known, since 2006 there was a political split between Hamas which 

controls Gaza Strip and Fatah in West Bank. Since that time there were no political elections, 

freedom and democracy. On March 2011 groups of young from West bank and Gaza Strip 

organized demonstration and demanded for reunification of Fatah And Hamas, called for elections 

to a Palestinian National Council, right of return for refugees and ending of Israeli occupation. Next 

day on March 16,the leader of Fatah Palestinian Authority President Mahmoud Abbas announced 

that he agreed to negotiate with representatives of Hamas. So by 4 May 2011 between two main 

political parties Hamas and Fatah were singed a reconciliation agreement in Cairo about reunifying 

of Gaza Strip and West Bank and implementation union policy.  

There were several reasons for unification of two political fractions. First of all, demonstration 

of Palestinians of Gaza Strip inspired by revolts in the neighboring states was a direct threat for 

government of Mahmoud Abbas. Such demonstrations and protest could be reason for resignation 

of Mahmoud Abbas. Secondly, resign of President of Arab Republic of Egypt Hosni Mubarak who 

was the main supporter of Mahmud Abbas and its party Fatah was another reason for unification 

two warring parties. Coming of Muslim Brotherhood to power in Egypt also feared Mahmoud 

Abbas so they are a main supporter of Hamas. As for Hamas, they also had several reasons for 

reunification with Fatah. Firstly, their significant cause was civil war and unrests in Syria. As 

known, Syria is the main supporter of Hamas. Consequently, regime change in Syria brought about 

departure of Bashar al-Assad and Hamas lost its follower and in the result Hamas lost its influence 

in the Gaza Strip. So under the condition of common fear of retiring two warring parties unified and 

agreed to sign a truce. Thus, on May Fatah and Hamas signed an agreement with demand for the 

holding of election to the Palestine Liberation Organization and Palestinian National Council. But 

the implementation of the armistice between two parties was stopped because of Hamas demand of 

resignation of Prime Minister of Palestinian Authority Salam Fayyad. Hamas considers his as 

representative of the United State and Israel‘s opinion. But Mahmoud Abbas insisted on 

preservation of Salam Fayyad because of his graduated from University of Texas, has professional 

experience at the Federal Reserve Bank of St. Lousin and World Bank, in a word he is closer to the 

West. After his coming to power economic situation in West Bank increased. Mahmoud Abbas 
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considered that by his mediation request of Palestinian Authority for admission to United Nation as 

equal member of organization would be easily and quickly. But not everything was as expected. 

Another reason that compelled the sides for meet obligations of power-sharing agreement was lack 

of peace negotiation between Israel and Palestine since September 2010. 

Then On September 2011 the leader of Palestinian Authority Mahmoud Abbas handed Un 

Secretary General Ban Ki-moon an official request to join the state of Palestine to the United Nation 

as a full member. But the UN Security Council did not support this application. Failure of 

Palestinian request for UN membership has pull together Hamas and Fatah again. It was a 

significant reason for rapprochement two fractions. But they could not agree on composition of the 

coalition government and about how to restore the Palestinian security forces because of different 

strategic organization of Fatah and Hamas.  

In this way, Arab Spring in the neighboring countries have not led to the ―Palestinian 

Spring.‖Instead, groups of young, independent from these two parties, organized demonstrations 

and called for non-violent resistance against Israel, greater democracy within the Palestinian 

movement, refused of Fatah‘s methods of the track of ―international diplomacy‖ and struggle 

methods of Hamas because such methods had failed to end the Israel‘s occupation. 

From the beginning of the Arab Spring the government of Israel has watched anxiously the 

uprisings in the Arab world. Israel was aware that the implementation of such uprising in the 

neighboring states did not bring positive consequences for them. Arab Spring which supported by 

United States and the West, was created a rift between US and Israel. Israel criticized such unrests. 

In November 2011 Prime Minister Benjamin Netanyahu said, ―The Arab Spring is an Islamic, anti-

Western, anti-liberal, anti-Israeli, undemocratic wave.‖There were several reasons for such 

assessment of the Israeli government. Israel identified Arab Spring as political threat for national 

security of government. First of all, the Israeli government was worried about unrests and revolts on 

its borders. Revolts in Egypt, Jordan, Syria, Lebanon were a threat for existence of Israel 

government. Then, due to the Arab Spring Israel lost its partners in the region and was more 

isolated. As known, before Arab Spring the main partner of Israel in the Middle East was Turkey. 

Between two states were signed agreements on military cooperation. Turkey was a strategic partner 

of Israel after US. But after May 2010 flotilla affair relation between two states deteriorated. Thus, 

Israel lost its partner in the region. By resignation of President of ARE Hosni Mubarak, Israel lost 

its second reliable partner in the Middle East. In 1979 between Israel and Egypt was singed Camp 

David Accords and subsequently put an end confrontation between them. After Anvar Saadat, 

Hosni Mubarak continued a peace policy toward Israel. Also, especially since 2006 relation 

between Egypt and Israel increased. Egypt cooperated with Israel to support economic blockade of 

Gaza Strip in order to prevent terrorist actions of Hamas and decrease of influence of Iran in the 

region. Thus, after resignation of Hosni Mubarak relation between two states decreased. Also a new 

government in Egypt opened the Rafah crossing and eliminated of blockade of Gaza Strip and in the 

result had lost control over the Sinai Peninsula. This resulted in rapprochement of Hamas and Fatah. 

After the resignation of Hosni Mubarak and formation the transitional government have 

deteriorated. Delivers of Egyptian gas to Israel have been disrupted several times due to actions on 

the Sinai Peninsula. Also the military junta under pressure of public opinion distanced itself from 

cooperation with Israel. All this events negatively affected to the relation with Israel and increased 

threat for them. 

As for civil war in Syria, Israel attitude to such unrests was ambiguous. On the one hand, Israel 
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approved regime change in Syria because Bashar al-Assad is in alliance with Iran which a main 

supporter of Syria and the leader of the ―camp of resistance‖. Such cooperation Syria with Iran can 

strike Israel in any time. From the other side, despite relation between Syria and Israel is not so 

good, since 1973 Syria defended borders between two states and there is not any struggle action 

there. Moreover, for the last years Israel cooperated with Syria and allowed exports into Syria from 

the occupied Golan Heights (this does not mean that Syria agreed with loss of Golan Heights). 

However, the possibility of the regime change in Syria will not give a guarantee that a new 

government forget about the Golan Heights. In any case, struggle between appositions and 

defenders had negatively affected for Syria. All these struggles lead to Islamic rise in Arab world 

and may to head against Israel. 

From the beginning of Arab Spring, the Israeli public rejected the influence of the Arab Spring 

on them. But the Israeli government in order to protect itself from attacks neighboring states built 

security barriers on its borders, enlarged the security budget and abstained from any gesture toward 

the Palestinians. However, In June and August 2011, in Israel began protests. Dozens of young 

Israeli set up tents along Rothschild Boulevard and protested the high cost of housing, expensive 

public transportation, sharp rises in the prices of gasoline. The protests happened in such countries 

Kinfat Shimona, Jerusalem, Beersheva. In west Jerusalem almost half a million Israelis took to the 

streets. The main demands of protesters were reasonable prices, power to the citizens, social justice. 

Prime Minister Benyamin Netanyahu reacted to the protests by creation a special commission of 

experts to verify the possibility of reducing indirect taxes, which declined prices for fuel and 

electricity and price for apartments. Such policy of government improved situation in Israel.  

As for impact of Arab Spring on Arab-Israel conflict and peace process in the framework of this 

issue, It observed that any negative tendencies in the Middle East could not play positive role for 

conflict resolution. From one side, after the beginning of Arab Spring, Arab states were engaged in 

internal unrest and problems and in the result Arab-Israel conflict lost its importance in the region. 

From the other hand, the escalation and increasing instability in the Middle East and North Africa 

reduced chances for resolving Arab-Israel Conflict. In any case, Arab Spring has negatively 

influenced on resolving Arab Israel conflict because regime changes in Egypt and Lebanon brought 

about loss of partners of Israel with which was signed armistice. Also in several Arab states Muslim 

Brotherhood took the power and they are against any peace with Israel. Arab Spring has put up 

more barriers for resolving this protected conflict. 
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ENERGY FACTOR IN THE MIDDLE EAST POLICY OF THE EUROPEAN UNION 

 

Energy is at the heart of construction of Europe and was also behind its origins with the 

signature in the 1950s of two agreement - EURATOM and ECSC from among the three founding 

treaties.The 1973 Mediterranean based worldwide oil crises gave rise to the begining of an energy 

policy at the European level.Thus, internal market launched in 1992, initially excluded three 

sectors: water, telecommunication and energy.The establishment of the internal market of energy 

was was carried out in an accelerated manner in three decisive stages for the gas and electricity 

sector. At the beginning of the 21
st
 century, the vagaries of geopolitics, the terrorist threat and the 

necessary reinforcement of institutions emerged with acuteness.The ongoing rise of the energy price 

on the world market and the unavoidable strengthening of the European Union's energy dependecy, 

mainly on the Russian Federation, uncertainties, weaknesses appeared in Union. Being one of the 

strongest energy suppliers Middle East became major part of the European energy policy. 

Key words: European Union, Middle East, energy, Egypt, Libya, Algeria, Iran, nuclear 

enrichment 
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AVROPA ĠTTĠFAQININ YAXIN VƏ ORTA ġƏRQ SĠYASƏTĠNDƏ ENERJĠ AMĠLĠ 

 

Enerji məsələsi hər daim Avropa İttifaqı siyasətində mərkəzi yer tutub, birliyin iki qurucu 

sənədi olan AVROATOM və AKPB-da da öz əksini tapmışdır. 1973-cü ildə Yaxın və Orta Şərq 

regionundan başlanğıc götürən neft böhranı Avropa enerji siyasətinin yeni mərhələyə qədəm 

qoymasına səbəb olmuşdur. 1992-ci ildə formalaşan daxili market üç yeni sahəni əhatə etmişdir — 

su, rabitə və enerji. Xüsusən qaz və elektrik enerjisi sektorunda daxili enerji bazarının yaradılması 

üç mərhələdə həyata keçirilmişdir. XXI - əsrin əvvəllərində geosiyasi problemlər, terror təhlükəsi 

Avropa İttifaqı institutlarının fəaliyyətinin yenidən nizamlanması kimi çətinliklər baş vermişdir. 

Avropa İttifaqı dünya bazarında enerji resurslarının qiymətinin davamlı yüksəlişi və Avropa 

İttifaqının xarici bazarlardan, xüsusilə Rusiyadan, enerji asılılığının artması, enerji bazarında 

mövcud olan qeyri-müəyyənliklər və problemlər ilə üzləşmişdir. Belə vəziyyətdə dünyanın önəmli 

enerji təminatçılarından biri olan Yaxın və Orta Şərq regionu Birliyin enerji siyasətində mühüm yer 

tutmaqdadır. 

Açar sözlər: Avropa İttifaqı, Yaxın və Orta Şərq, enerji, Misir, Liviya, Əlcəzair, İran, nüvə 
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПОЛИТИКЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В 

БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Энергия в основе построения Европы, а также был за его происхождения с подписью в 

1950-х годов два соглашения - Евратом и ЕОУС из числа трех учредительных договоров. 

Средиземноморские основы во всем мире нефтяных кризисов в 1973, привело к началу 

энергетической политики на европейском уровне. Таким образом, внутренний рынок начался 

в 1992 году и поэтому исключены три сектора: вода, телекоммуникация и энергия. Создание 

внутреннего рынка энергии проводилась в ускоренном порядке в трех решающих этапах- для 

газа и электроэнергетического сектора. В начале 21-го века, непредсказуемость 

геополитики, террористическая угроза и усиление институтов стали основной задачей. 

Продолжается рост цен на энергоносители на мировом рынке и неизбежно усиление 

энергетической зависимости Европейского Союза, в основном от Российской Федерации, 

неопределенности, недостатки появились в Союзе. Являясь одним из самых сильных 

поставщиков энергии - Ближнем Восток, стал большой частью европейской 

энергетической политики. 

Ключевые слова: Европейский Союз, Ближний Восток, энергия, Египет, Ливия, Алжир, 

Иран, обогащение урана 

 

Europe as a major energy consumer faces a number of challenges when addressing future 

energy needs. Among these challenges are rapidly increasing global demand and competition for 

energy resources from emerging economies such as China and India, persistent instability in energy 

producing regions such as the Middle East, a fragmented internal European energy market, and a 

growing need to shift fuels in order to address climate change policy. As a result, energy supply 

security has become a key concern for European nations and the European Union (EU).  

A key element of the European Union‘s energy supply strategy has been to shift to a greater use 

of natural gas. European Union as a whole is a major importer of natural gas. Although second to 

Norway as a supplier to Europe, Russian Federation remains one of Europe‘s most important 

natural gas suppliers. Europe‘s natural gas consumption is projected to increase while its own 

domestic natural gas production continues to decline. If trends remain as projected, Europe‘s 

dependence on Russia as a supplier is likely to grow. And, while it could be in Europe‘s interest to 

explore alternative sources for its natural gas demands, it is uncertain whether Europe as a whole 

can, or is willing to, replace a significant level of imports from Russia. Some European countries 

that feel vulnerable to potential energy supply of Russia manipulation may work harder to achieve 

diversification than others (1). 

The Treaty of Lisbon is an international agreement which amends the two traeties which form 

the constitutional basis of the European Union (EU). The Treaty of Lisbon was signed by the 

European Union member states on the 13 December 2007, and entered into force on 1 December 

2009. 
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The Treaty of Lisbon determined energy security as a major policy of union.The Treaty defined 

a new legal framework of energy security.The new srategy for the period up to 2020 covers the 

following goals and principles: reduction of energy consumption , the creation of a pan-European 

energy market, consumer empowerment, achieving high levels of safety and reliability, innovation 

of European leadership in the development of technology and the promotion in the world energy 

policy, reducing dependence on foreign energy market in Europe. 

In response to past supply cutoffs and the potential for future energy supply interruptions, 

European leaders, sometimes with the support of the United States, have sought to grow their 

energy security by exploring supply diversification options. One such response, though contrary to 

the United States perspective of energy security through diversification, has been the decision by 

some European Union members to support alternative transit routes for Russian gas. This includes 

Germany‘s decision to support construction of the Nord Stream pipeline, which directly connects 

Germany and Russia, Russia‘s largest importer. Russia has also committed to building the South 

Stream pipeline across the Black Sea, connecting Russia, Hungary and Bulgaria. 

A second European response to concerns over Europe‘s reliance on Russian natural gas 

supplies is what has become known as the Southern strategy or the Southern Corridor to transport 

natural gas from the Caspian region and Central Asia. Although the long-time centerpiece of this 

strategy, the proposed Nabucco natural gas pipeline, is no longer considered a commercially viable 

project, it has been replaced by the planned smaller-scale Trans-Anatolian natural gas pipeline 

(TANAP), which would connect to the Trans Adriatic Pipeline (TAP), which goes from the Turkish 

border through Greece and Albania, and ends in Italy. Nabucco West, the rival of TAP, would have  

transported natural gas from Turkey‘s western border to Austria. On June 28, 2013, the 

consortium that controls the Azerbaijani natural gas chose the TAP project to connect to TANAP. 

The consortium did not rule out Nabucco West or a similar project at a later date when more natural 

gas is developed. Meanwhile, alternative supplies from other regions (e.g., North Africa and Central 

Asia) face several significant challenges.  

A third aspect of Europe‘s energy security policies involves Europe‘s own fragmented internal 

energy market. In early February 2011, European heads of state promised to complete the 

integration and liberalization of the internal European energy market by 2014; provide all European 

member states are connected to a Europe-wide energy supply grid by 2015; boost energy efficiency 

throughout Europe; and better coordinate external energy policies. European leaders hope that 

further market liberalization and interconnection of electric grids and pipelines will, among other 

things, allow member states to share and trade energy more flexibly than at present, extenuating the 

impact of supply interruptions and overdependence on a single supplier (8).  

The European Commission has estimated that over €1 trillion (about $1.4 trillion) of  

infrastructure and other investment will be necessary to realize the EU goals. The Arab Spring 

may have created an opportunity, albeit with major challenges, to increase exports from the region. 

Taken as a whole, the three main existing suppliers to Europe in the region—Algeria, Egypt, and 

Libya—already supply natural gas to Europe by both pipeline and LNG (see Table 4) and hold 

tremendous natural gas resources that could be further developed (3). Collectively, the three 

countries supply about 44% of what Russia supplies, of which Algeria is the source for almost 90%. 

Difficult business environments and domestic demand, prompted by subsidies for natural gas 

consumption, have limited improvement of each country‘s natural gas resources. Regime changes in 

Egypt and Libya pose an opportunity for each to change its policies to promote extended 
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development of natural gas resources, but there has been little improvement to date. At the same 

time, political and economic uncertainty could remain to characterize the situation in both countries 

in the short to medium term. In addition, burgeoning security concerns related to instability and 

terrorism emanating from northern Mali and, potentially, southern and eastern Libya may constrain 

new and existing exploitation of energy resources in the region. (2) 

Since 2005, demand for natural gas in Egypt has been on the rise, increasing almost 57% over 

the time period. Although production has grown as well, the subsidy-driven demand has hindered 

the government in offering attractive terms for international companies to continue developing 

Egypt‘s resources. Additionally, much of Egypt‘s remaining natural gas is in difficult-to-access, 

high-cost areas, which contributes to the lack of interest by many international natural gas 

companies. That said, BP signed a deal in 2010 that was substantially higher than previous contract 

terms.  

Since the resignation of former Egyptian President Hosni Mubarak in February 2011, Egypt‘s 

natural gas infrastructure in the Sinai Peninsula has been attacked many times by either disaffected 

Bedouin Arabs living in the Sinai or terrorist groups with camps in the peninsula. These attacks 

have dispelled gas shipments via two separate pipelines converging at El Arish to both Israel and 

Jordan. Egypt is no longer exporting natural gas to either country. No group has put claim 

responsibility for the attacks, and the Egyptian authorities have struggled to protect infrastructure in 

the demilitarized Sinai Peninsula. 

Egyptian exports to the EU, which are merely in the form of LNG, dropped by almost 12% in 

2011, after dropping almost 35% in 2010. The Arab Gas Pipeline from Egypt to Jordan, Lebanon, 

and Syria has been planned to expand to Turkey in order to move Egyptian natural gas to Europe, 

but given the issues surrounding Egypt‘s natural gas sector this is highly suspicious. Production in 

2010 dropped for the first time in over a decade, but stabilized in 2011. With domestic consumption 

likely to continue increasing and production probably declining, exports are not likely to rise for 

some time. In part to meet its export commitments, Egypt announced in December 2012 that it 

would start importing LNG, possibly as early as 2013. Depending upon the orientation of a new 

government, if it involve Western investment in Egypt‘s energy sector, and the government 

appealed its natural gas subsidies, this deterioration of Egypt‘s natural gas sector could be reversed. 

Similar to Algeria, the September 11, 2012, terrorist attacks on the U.S. Diplomatic mission in 

Benghazi underscore security and stability issues meeting the new government (2). 

Nevertheless, Libya may have the greatest potential to enhance natural gas exports to European 

Union once a new regime is established and possibly a new state oil and natural gas company in a 

post- Qadhafi Libya. The civil war halted natural gas production, but production has since 

proceeded and appears to be recovering quicker rather than most analysts had forecast. Libya has 

one natural gas pipeline to Europe, Greenstream, which was locked during the recent unrest, as well 

as an LNG export terminal. Italy also received almost all of Libya‘s natural gas exports in 2011, 

while Libya provided approximately 3% of Italy‘s natural gas imports. The pipeline was operating 

below its capacity in 2011. Libya‘s minimal LNG exports were to Spain in 2011. LNG exports were 

approximately 3% of the capacity of Libya‘s LNG facility (3).  

Libya‘s natural gas production lowered almost 90% in 2011. However, domestic consumption, 

particularly for electric power generation, could grow Libya‘s consumption of natural gas, which 

has been stable over the past decade according to EIA. 

The four-day hostage crisis that started when terrorists seized a natural gas compound with 
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foreign workers (including U.S.) in southeastern Algeria on January 16, 2013, highlights stability 

troubles in North Africa‘s largest hydrocarbon producer. The ramifications of the incident are 

unclear, particularly how it will influence on Algeria‘s energy sector and foreign participation (8). 

According to a study of the U.S. Energy Information Administration (EIA), Algeria may hold 

shale gas resources much greater than its conventional reserves, which are substantial. In March 

2013, Algeria passed a new set of amendments to its hydrocarbon law to address shale gas in the 

country. Depending upon the development of its unconventional natural gas resources and its 

conventional resources, Algeria could become a more important natural gas producer and exporter. 

However, a hard business environment may continue to limit its potential. A 2005 hydrocarbon law 

reduced the monopoly of the state energy company, Sonatrach, opening the sector for private and 

foreign investment. A 2006 law, however, required international companies to give Sonatrach a 

51% stake in natural gas, new oil and related transport projects. Additional foreign investment rules 

were enacted in the Complementary Finance Law (CFL) of 2009, which limited imports and foreign 

investment. These measures require 51% Algerian ownership of new foreign investment (4). 

Further, the 2010 CFL, effective as of September 2010, requires foreign bidders who win 

construction agreements to invest in a joint venture with a local partner. Such changes have 

prompted foreign investors, including U.S. and European businesses and governments, to appeal for 

greater stability of laws in Algeria, and may have contributed to a informed slowing of foreign 

investment in exploration and production. Still, according to the State Department, ―the 49/51 rule 

remains controversial but foreign investors have adapted.‖ Algerian natural gas production and 

exports have dropped since 2005, when it produced over 3.1 tcf and exported more than 2.2 tcf. In 

2011, Algeria produced 2.8 tcf and exported 1.8 tcf, with 1.6 tcf going to the EU. In 2005, Algeria‘s 

energy minister announced ambitious plans to grow production and export, with a goal of reaching 

4.0 tcf of production and 3.5 tcf of exports by 2015. These purposes are not on track to be achieved, 

and the country has changed its focus to preserving its resource base and not expanding production 

as quickly. Domestic consumption may forestall exports within the next decade (5). 

Despite to this fact, Algeria continues to extend its connections to Europe. In 2011, a 

consortium led by Sonatrach opened the Medgaz natural gas pipeline. The new pipeline functions 

directly from Algeria‘s Beni Saf port to Spain‘s Perdigal Beach. The initial capacity of the line is 

nearly 280 bcf per year. Nevertheless, Algerian exports to Spain do not have much impact on the 

rest of Europe, as the interconnection between Spain and France is limited. In addition to Medgaz, 

Algeria exports natural gas to Europe via the 425 bcf Maghreb-Europe pipeline to Spain Europe is 

in a position to aid both countries in reforming their regulatory regimes governing natural gas 

development as well as founding oversight by non-governmental organizations and their respective 

parliaments (8). 

Iran is another important potential supplier for European Union.Energy supplies from Iran – 

holder of the world‘s second-largest natural gas reserves – have been restricted by sanctions aimed 

at curtailing its nuclear programme. However, a recent deal brokered by the US could see Tehran 

eventually re-emerge as a major global supplier at a time when markets are concerned about the 

reliability of Russia in the wake of the Ukraine crisis. While the European Union's objective 

continues to develop friendly relations with Iran based on cooperation and mutual interests, serious 

concerns over Iran's nuclear activities have overshadowed European Union-Iran relations since 

2003. Deep and growing concerns about unresolved issues and Iran‘s remained refusal to comply 

with its international obligations and co-operate fully with the International Atomic Energy Agency 
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(IAEA) led to resolutions by the UN Security Council in 2006, 2007, 2008 and 2010, imposing 

sanctions against Iran, which are binding on all UN member states. The EU also fully implements 

these UN sanctions and has also adopted comprehensive complementary measures. 

IAEA findings on Iranian activities connecting to the development of military nuclear 

technology, reflected in the IAEA report from October 2011, have further exacerbated troubles over 

the nature of Iran's nuclear programme. Against this background and the lack of engagement from 

the Iran's side with the efforts aimed at constructive negotiations made by EU High Representative 

Catherine Ashton, on behalf of the E3+3 (China, Germany, France, Russia, the United Kingdom 

and the United States), the European Union therefore decided to expand its sanctions regime. EU 

High Representative Ashton, in her role as negotiator on behalf of the E3+3 based on a mandate of 

the UNSC, has been actively engaged in diplomatic efforts to resume talks with Iran from 2010 

until now. In April 2012, a new series of nuclear talks began with Iran in Istanbul, aiming at 

agreeing a first, confidence-building step on the basis of reciprocity and a step-by-step approach. 

Subsequent meetings were held in Baghdad (May 2012), Moscow (June 2012) and Almaty 

(February and April 2013), but no agreement was reached. After the presidential elections in Iran in 

June 2013 and the inauguration of a new Iranian government, the E3/EU+3 and Iran settled to re-

launch the nuclear talks with the aim of seeking a swift diplomatic solution. Agreement was reached 

for a next round of nuclear talks on 15 and 16 October 2013 in Geneva (9). 

The EU continues to urge Iran to engage constructively in negotiations and to demonstrate its 

readiness to seriously address existing international troubles on Iran's increasing nuclear activities. 

Iran must take the actions needed to appease the international community that its programme is 

entirely peaceful - including by implementing its international obligations and relevant UNSC 

resolution in full co-operation with the IAEA. The objective of the EU continues to achieve a fully 

negotiated, comprehensive, long-term settlement which restores international confidence in the 

exclusively peaceful nature of the Iranian nuclear programme, as respecting Iran‘s legitimate right 

to the peaceful usage of nuclear energy under the Non Proliferation Treaty and relevant UNSC and 

IAEA resolutions. 

European oil companies such as Statoil had boosted develop gas fields in the Persian Gulf 

before sanctions were imposed. Iran is once again planning to reopen Iranian oil and natural gas 

assets to foreign investment. Iran needs finance as it plans to invest $14bn (£8.3bn) to develop oil 

and gas fields that it shares with neighbours in the Gulf. The South Pars fields, which combined 

with Qatar‘s North Dome territory, is estimated by the International Energy Agency (IEA) to hold 

1,800 trillion cubic feet of natural gas and 51bn barrels of natural gas condensate – a high-value 

type of petroleum. The area has made Qatar the biggest shipper of LNG in the world and a global 

energy superpower. 

Discovered in 1990, the development of South Pars area has been plagued by technical 

problems, contractual disputes and the imposition of sanctions that forced international oil 

companies (IOCs) to avoid. Meantime, exports of crude oil from Iraq‘s main export terminal in 

Basra have hit the highest levels since 2003. Iraq is now producing almost 2.6m barrels per day of 

crude. Iran as a country that has the capacity to supply gas in large volumes, Iran is always eager to 

export natural gas to Europe via pipeline or in the form of liquefied natural gas. Iranian officials 

suggested, Europe could import Iranian gas by pipeline through Turkey and that the level of exports 

could range from 4 million cubic meters per day to 50. The second pipeline route is through Iraq, 

Lebanon, and Syria and a third pipeline route through Southern Caucasus and under the Black Sea. 
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With 18% of the world's proven gas reserves, Iran has the most proven natural gas vehicles on the 

road,at about 3 million. This remarkable ranking is due to Iranian realization that the country is 

overly-reliant on its oil sector after years of sanctions. At the same time, pollution problem of Iran 

is served well by having more natural gas vehicles on the road instead of gasoline powered ones. 

Right now, Tehran‘s main natural gas export market is Ankara. In fact, Turkey is looking 

todouble its annual import from Iran's gas to 10 billion cubic meters (bcm) to 20 bcm. One of the 

important reasons for doing so is exporting the extra gas to Europe via the Trans-Adriatic pipeline 

(10). 

If sanctions lift in a comprehensive deal regarding Iranian nuclear program and Europe was 

able to invest in Iran‘s gas sector, not only would Tehran‘s battered economy reap the benefits of 

trillions of dollars of energy revenues over time, Europe would gain a new, important energy 

partner that its companies can invest in. Tehran needs European technology and Europe needs to 

find a way to release itself from Russian energy dependence. With these facts on the ground and the 

Ukraine crisis clearly depicting the folly of energy over reliance, it may be the right time to take a 

strict look at Iranian natural gas sector. 

European energy companies seem eager to help further improve energy infrastructure and 

production in some other countries. Redirecting European efforts from Central Asia to MENA—

especially Libya and Egypt—as an alternative to current natural gas supplies could improve the 

chances of more natural gas reaching Europe in the short run. Meanwhile, new discoveries in the 

eastern Mediterranean pose a potential new source of European natural gas. However, neither Israel 

nor Cyprus has any experience in developing large scale gas projects. Both countries could benefit 

from the European experience in developing their resources, both on a federal and state level. 

All current and potential energy projects clarify opportunities and perspectives of multilateral 

partnership between European Union and Middle East. In order to gain these opportunities and 

eliminate all troubles in European energy market European Union should increase its real efforts on 

the oil-gas based cooperation with Middle Eastern countries. 
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RUSSIA AND IRAN MULTILATERAL RELATIONS 

 

Iran is important for Russia primarily as a regional partner, especially in countering the 

penetration of the US in Central Asia, the Caucasus, the Middle and Near East, and the Persian 

Gulf. In Central Asia and the Caucasus long historical rivalry between Russia and Iran for political 

and cultural influence was replaced by common interests struggle with trying to "new world leaders 

to" establish themselves in these regions. Rapprochement between Russia and Iran, albeit 

indirectly, also contributed to the policy of the Western states. Russian and foreign researchers 

have rightly pointed out that Russia and Iran have become unwitting allies after the collapse of the 

Soviet Union and the proclamation of the American administration course on leadership in the new 

multipolar world. Russia and Iran are compelled to oppose the line of US and NATO to establish a 

"new order" in which the role of the UN becomes secondary, and the fate of the state is largely 

dependent on the decisions of the new world leaders. 
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RUSĠYA VƏ ĠRAN ARASINDA ÇOXTƏRƏFLĠ ƏLAQƏLƏR 

 

İran hər şeydən əvvəl Rusiya üçün bir regional tərəfdaş kimi cox vacibdi, hətda ABŞ-ın Mərkəzi 

Asiya, Qafqaz,Yaxin və Orta Şərqə müdaxiləsinin artdığı bir dövrdə. Mərkəzi Asiya və Qafqazda 

siyasi-mədəni təsir uğrunda gedən qədim tarixi rəqabət artiq digər lider dövlətlərlə mübarizəyə 

qarşı dəyişilib.Rusiya və İranın yaxınlaşmasına dolayı yolla qərbin də çox böyük təsiri olub. Rus ve 

digər tədqiqatçılar haqlı olaraq qeyd edirler ki,SSRİ dağıldıqdan sonra Rusiya və İranın ABŞ-in 

dunyada tək lider dövlət istəyinin əleyhinə müttəfiq oldular. Rusiya və İran ABŞ və NATO-nun yeni 

qaydalar yaratmasına qarşı durmalıdırlar, hansındakı BMT ikinci dərəcəli hesab edilərək, 

dövlətlərin talehi böyük dövlətlərindən asılı vəziyyətdə olur. 

Açar sözlər: Iran, Rusiya, Orta Şərq, Amerika Birləşmiş Ştatları. 
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МНОГОСТОРОННИЕ ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И ИРАНА 

 

Иран важен для России прежде всего как региональный партнер, особенно в 

противодействии проникновению США в Центральную Азию, на Кавказ, на Средний и 

Ближний Восток, а также в Персидский залив. В Центральной Азии и на Кавказе давнее 

историческое соперничество России и Ирана за политико-культурное влияние сменилось 

общими интересами борьбы с попытками «новых мировых лидеров» утвердиться в этих 

регионах. Сближению России и Ирана, хоть и косвенно, способствовала также политика 

западных государств. Российские и зарубежные исследователи справедливо отмечают, что 

Россия и Иран стали невольными союзниками после распада СССР и провозглашения 

американской администрацией курса на лидерство в новом многополюсном мире. Россия и 

Иран вынуждены противодействовать линии США и НАТО на установление «нового 

порядка», при котором роль ООН становится второстепенной, а судьбы государств во 

многом зависят от решений новых мировых лидеров. 

Ключевые слова: Иран, Россия, Ближний Восток, США. 

 

Iran is important for Russia primarily as a regional partners, especially in countering the 

penetration in the US Central Asia, the Caucasus, the Middle and Near East, as well as in the 

Persian Gulf. In Central Asia and the Caucasus long historical rivalry between Russia and Iran for 

political and cultural influence was replaced by common interests struggle with trying to "new 

world leaders to" establishing these regions.Rapprochement between Russia and Iran, albeit 

indirectly, contribute shaft as policies of Western states. Russian and pro-Rubejnoe researchers 

rightly point out that Russia and Iran have become unwitting allies after the collapse of the USSR 

and the proclamation of the US administration on the course leadership in the new multipolar world. 

Russia and Iran forced to oppose the US policy and NATO established "new order" in which the 

role of the UN is becoming secondary, and the fate of the state is largely dependent onmmaking the 

new "world leaders" ( 1, page, 15 ). 

Iran and Russia as neighbors to Central Asia and Caucasus republics considered their common 

interests. The geopolitical vacuum, resulted from collapse of the Soviet was filled with different 

players , which created ―a new Great Game―. Iran and Russia were searching for social, economic 

and political interests in these republics. These republics, which were in search of different relations 

with new partners, are landlocked. This feature has limited their efforts in finding new alternatives 

in Iran‘s northern borders and south Russian‘s. In the light of increasing importance of geopolitics 

in Russia foreign policy, Russia‘s attitude toward the Middle East, especially Iran has transformed, 

and Iran's importance in Russian foreign policy increased. Establishing Shanghai Forum by Russia, 

China, Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan is an indicator of Russian attention toward its 

Eastern borders. Based on Russian geopolitical concerns, the Middle East regained its status in its 

foreign policy. Iran‘s condemnation of terrorist activities in different parts of Russia had created a 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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proper opportunity for presenting the differences between Islam and terrorist activities (2, page, 86). 

Russian increasing concerns about NATO expansion toward East, made this relation in light of 

Iran‘s anti-American rhetoric, to be evaluated very important. For Russian expansion of ties with 

Iran has become a nationalist sign in its foreign policy. Iran has also looked upon this change and its 

consequences as an opportunity to reduce west especially U.S. pressure against itself. It is as result 

of growth of this approach that securing of Russian various interests in Iran has become a foreign 

policy priority. Washington decision in May 1998 to suspend Iran legally efforts for oil and gas 

contracts with Total and Gazprom which were signed for exploitation of an Iranian natural gas field, 

was in fact an indicator of American hostile policy. Iran-Libya Sanction Act (ILSA) which ratified 

in 1996 in U.S Congress let to serious protests of many American as well as European companies. 

Any changes in America – Iran relation could have an effect on Iran–Russian cooperation. Iranian 

6th parliamentary election even raised Russian concerns about this matter more than before. Many 

of Reformists had thought that continuation of Iran-America conflict was not useful for American 

and Iranian people. But they very soon made it clear that do not have actual intention for a real 

break through in Iran–America relations. In this manner, Russian continued the productive 

cooperation with Iran ( 3, page, 53 ). 

In the light of the new Eurasianist perspective, after China and India, Iran has became the third 

arm purchaser from Russia. Russia has allowed Iran to produce some kind of the military 

equipments too. The Presence of a large number of the Russian military advisors in Iran increased 

while West rejected to supply Iranian arms. Different advanced arms‘ systems are among delivered 

arms and equipments to Iran in order to fulfill Iran‘s defense needs Iran-Russia military cooperation 

against developing military cooperation of America and Turkey is a kind of cold war era‘s 

stereotypes reconstruction. Expansion of ―the New Great Game‖ in Caspian region has made their 

military cooperation more prominent Continuation of Iran-America and Israel conflict helped to 

expansion of their military cooperation. It is noteworthy that Russia and Israel have also 

experienced multilateral developing cooperation. Gore-Chernomyrdin agreement was cancelled by 

Vladimir Putin,and paved the way of expanding their military relations. Russia tried to play role in 

modernization of Iran‘s military forces. Iranian military forces access to Russia‘s advanced military 

systems providing them with an opportunity to satisfy their needs. It has been one of the most 

important concerns of the West. Of course, Russia has always defined this cooperation as a 

fulfillment of Iran‘s defense needs based on the international commitments. Confrontation of Russia 

and America, especially in regard to completion of Bushehr nuclear power plant, which none of the 

Western countries did not made any help, has entered a new phase. Russian officials have always 

emphasized on controlled and peaceful nature of Iranian activities. Russia has denied all the 

allegations about production of ballistic missiles for Iran. US officials have always repeated their 

allegation about Iran's aims to complete Busheher power plant with the help of Russians in order to 

access to nuclear weapons. Some of the Russian experts attribute US pressure to economic losses of 

America in this project. From their perspective, Russian nuclear cooperation with Iran is the same 

of American nuclear cooperation with North Korea, which have been promised by America instead 

of an end to its nuclear program. For Russians, Iran's readiness to international inspections has 

always been an indicator of her transparent conduct in this domain. However continuous 

cooperation of Iran with International Atomic Energy Agency (IAEA) has been continued. U.S. and 

Israel have always voiced their concerns about completion of Iranian missiles technology. Contrary 

to noticeable expansion of military cooperation between two countries, Russian secretary officially 
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called these information leaks about technology exports very detriment to Russian security. 

Afterwards, Russia have always emphasized on its commitments on this matter. Israel and Russian 

Relation have always expanded in Post -Soviet era and presence of one million Russians in Israel 

have created proper capacity for their relation. Russian officials in regard to these allegations have 

always rejected them. For Russia, Iran is a country that could play a positive role in Russian‘s 

Middle East policy. Some of American exports believe that Russia is using Iran as a buffer zone 

against America. In a C.I.A report in the same year, Russia was accused of helping Iranians to 

achieve nuclear technologies for their military goals. In respect to Russian economic needs, this 

kind of cooperation could provide Russia with a better opportunity at the bargaining table with 

America. Slow process of Bushehr power plant construction is a good indicator of their non-

confidential conduct toward ending this project. Russia clearly is pursuing Mini-max policy in 

regard to Iran: increasing its influence on Iran, and at the same time reducing its negative effects on 

US-Russia relations ( 4, page, 126). 

Contrary to military-political cooperation between Iran and Russia, their economic cooperation 

and business extrados, in spite of noticeable capacities, has not increased. Russia posses advanced 

technology and skilled experts in different fields, but has not fully taken advantages of these 

capabilities. Their technical cooperation has been more focused on military aspects32. Although 

Iran-Russia's economic antechnical ties developed, but did no reach to its proper level. Both 

countries‘ experiences in these fields brought them considerable achievements. However since 

1997, economic relations of Iran-Russia have expanded ( 5, page, 39 ). 

Their bilateral trade volume indicates that they have huge capacities for cooperation in their 

bilateral economic relations. Cooperation of littoral cities of the Caspian Sea with Iran also 

increased too. Many meetings of local and national Iranian officials with Tatarestan, Kalmickia and 

Astarakhan officials set the goals for more regional economic cooperation between them. Both 

countries supported the idea for a separate organization –OGEC– to set policies for gas production. 

Their cooperation in gas and oil sector has become directly connected to Caspian Sea affairs. In 

airplane manufacturing sector, and its related branches, cooperation of both countries in regard to 

fulfillment of Iranian industries‘ needs have reach attractive dimensions ( 6,page,159 ). 

In the Soviet era, its relation with Iran in the Caspian Sea was based on 1921 and 1940 treaties. 

But after the collapse of the Soviet Union, Caspian Sea became the arena of a new "Great Game". 

Multinational oil companies in the hope of access to vast energy resources in this region, which was 

generously estimated at about 20-30bn barrels of oil, began their efforts. Regional countries in 

search of necessary international supports, and in order to protect their interests against Russia, 

encouraged the penetration of their influential supporters into the region. First both Iran and Russia 

had emphasized on sharing exploitation of the Caspian resources. But very soon Kazakhstan and 

Azerbaijan tried to pave the way for other great players‘ entry into the region in order to reduce Iran 

and Russia's influence. In 1988, Russia and Kazakhstan reached a separate agreement on the 

division of Caspian line along their boarders. So Iran remained alone in emphasizing on the 

preservation of the legal regime. Russians repeated this deal with Azerbaijan in 2001. Iran protested 

against these agreements and called them illegitimate. Establishment of a committee in the 6th 

parliament for monitoring the process of formation the new Caspian legal regime is in fact a symbol 

of Iran‘s concern in this regard.In Eshghabad Summit in 2002, Turkmenistan government tried to 

impose: an imaginary Husseyngholy-Astara line on Iran. Russia declared a military maneuver 

following this summit that made political experts to interpret it as confrontation of Iran and Russia. 
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Kazakhstan which had always followed very careful and sensitive relations with Russia also called 

for continuation of the negotiations(7,page,254) However, Eshghabad Summit showed that the" 

Great Game" in the Caspian Sea is very complex.9/11 attack in U.S. in fact, made Russia and 

America closer together in the war against terrorism. Iran‘s foreign policy framework which 

basically was based on confrontation with U.S. provided regional rivals with proper ground, 

especially in the arena of the new "Great Game" in Caspian Sea. Iran is the only country in the 

world that can provide straight path for the Caucasus and Central Asia Republics‘ access to world 

free waters, and this is a point that has a negative effect on Russian exclusive interests in making 

access for these republics. Russia is not happy with this communicative role of Iran, but has 

preferred the expansion of US influence in this region. Russia, since the Soviet era, have benefited 

from its transit role in providing connection between Caspian region republics with world markets. 

Shifts in transit paths and finding new trade partners which could reduce Russian influence have 

been one of important argument in the Post-Soviet era. There is no doubt that Russia doesn‘t prefer 

this trend, but expansion of Iran influence has been evaluated less costly than western rivals‘. The 

issue of gas and oil pipelines for transferring the region‘s energy has been one of the important 

arguments related to the Caspian legal regime. Russian traditional route could lead to revival of its 

influence among region republics, something unfavorable to US and Europe. Eastern route toward 

China is a very long and expensive one, and southern route Iran have always been rejected by 

America that has supported a very highly expensive Baku-Tbilisi–Ceyhan pipeline (8,page 116 ). 

In October 2007, at the time of the second meeting of littoral states of the Caspian Sea, Putin 

paid a visit to Tehran, and very soon Russia starts delivery to Iran of 82 tones of enriched uranium 

needed to start operating the Russian- built nuclear reactor at Bushehr. This visit was the 

continuation of recent Russian foreign policy toward Iran. The main Iran- Russia disagreements 

remains in their relations have been over the United Nations Security Council (UNSC) action over 

the nuclear activities in Iran. It was very surprising for some Iranian officials that Russia did voted 

to refer the Iranian nuclear dossier from IAEA to the Security Council and then supported its 

Resolutions against Iran(9,page,88) Moscow appears to have motivated to take each of these steps 

by at least three factors:  

-the growing fear that Iran was indeed trying to acquire nuclear weapons,  

-the desire to be seen by Western governments as upholding the international nonproliferation 

regime,  

-the expectation that Iran would surely become more amenable to Moscow‘s wishes through 

realizing how dependent it was on Russia to protect Iran from the imposition of more UNSC 

sanctions. While Iran had long declared the right to enrichment its own uranium for its civilian 

atomic energy program, the US and others opposed it because they claimed that Iran would enrich 

its uranium beyond commercial grade to weapons grade level. Russia had proposed resolving 

Western concerns about this issue through enriching uranium for Iran to commercial grade in 

Russia. Some officials in Iran expressed their positive understanding of this policy. But there were 

deep pessimism about Russia‘s intentions in Iran (10,page,67). Iran-Russia's relations went through 

a period of Westerners domination in Russia foreign policy, which later gave its place to New 

Eurasianist perspective. The New Eurasianist perspective paved the way for improvement of their 

relations. This trend has steadily expanded. Iran‘s foreign policy after independence of the 

Caucasus and Central Asian Republics emphasized on pragmatism, economic-social cooperation 

with them. Iran-Russia's cooperation in ending the war in Tajikistan was indicative of Iran's 
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constructive role to insure Russian security needs. The effective capacity of Iran in Russian military 

considerations in the Caucasus repeated. Taliban rule and the emergence of a common enemy in 

Afghanistan opened the way for more political-military cooperation between them. America‘s 

efforts to create a hegemonic order in the world, has made Iran and Russia closer to each other. U.S. 

efforts to contain Russia in its borders, and widening the gap between America and Russia have 

reinforced this trend. In spite of increasing Iran-Russia‘s military-political cooperation, 

economically they have not taken full advantages of their real capacities. Although their nuclear 

cooperation has reached a higher level, but in this field also political concerns have prevailed too. 

However, extension of American presence in Central Asia, after the collapse of Taliban regime in 

Afghanistan, has created new challenges for Russia. This unacceptable policy of U.S. in turn helps 

the expansion of Iran-Russia relations (11,page,214) But the Caspian Sea unresolved problems 

about exploitation of its resources, has became an obstacle in two countries‘ relations, and ignoring 

Iran‘s interests will have a negative impact on this relations. Iran and Russia share a common 

confrontation toward the United States. They have different outlooks and goals. Although their 

relation has been improved, but the American factor has a very influential role in this regard. 

Russia‘s policy in UNSC has damaged there relations seriously. There are many negative memories 

in the history of the two countries relations. Their disagreements have been increased over nuclear 

issue, completion of the Bushehr nuclear reactor, natural gas and oil, energy transition from Caspian 

Sea basin and its delimitation. 
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Şimal qonşumuz Rusiya ilə münasibətlər Azərbaycan xarici siyasətində mühüm yer tutur. 

Zaman-zaman yaranmış çətinliklərə, problemlərə baxmayaraq, dövlətlərarası əlaqələr daim 

mövcud olmuş və inkişaf etmişdir. Buna görə də müstəqillik illərindən bu günümüzə qədər tarixi yol 

keçən dövlətlərarası münasibətlərdə yaranan problemləri və əlaqələrin gələcək inkişaf 

istiqamətlərini qeyd etməyi vacib hesab edirik. Beləliklə, məqalədə müstəqilliyin bərpasından sonra 

Azərbaycan Rusiya dövlətlərarası münsibətlərdə yaranan problemlər, əlaqələrin dünəni və 

gələcəyinə dair mövcud istiqamətlərdən bəhs olunmuşdur. 
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Oтношения с нашими Северными соседями  , то есть с Россией играют не моловажнyю 

роль в отношениях Азербайджана с Россией. Несмотря на проблемы и тяжѐлые 

испытания, которые выпали на долю народов отношения междугосудартвами оставались 

терпишыми и развивались. Поэтому со дня нашей независимости по сегоднящний день 

государства, которые проделывают исторический путь все трудности и пути развития 

особенно хочется отметить. В связи с этим в статье после восстановления независимости 

отношения между Азербайджаном и Россией проблемы и возникающие трудности на этом 

поприще были решены. 
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Relations with our northern neighbor Russia is important for Azerbaijan foreign policy. Despite 

problems and difficulties, bilateral relations has always existed and developed. That`s why, we 

should emphasize the challenges and future development trends of bilateral relations between the 

years of independence and modern era. Thus, after the restoration of independence, Azerbaijan-

Russia relations` problems, past of relations and views of future are noted in this article. 
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QarĢılıqlı əməkdaĢlığı, səmimi münasibətləri illərdən bəri qoruyub saxlayan Rusiya ilə 

Azərbaycan arasında geniĢlənən əlaqələr dostluğa, mehriban qonĢuluğa, xalqlarımızın tarixinə 

əsaslanır. Əsrlərə söykənən bu dostluq münasibətləri ayrı-ayrı vaxtlarda müxtəlif çətinliklərlə, 

problemlərlə üzləĢmiĢdir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, qeyd etməliyik ki, münasibətlərin 

gələcəyi daha effektiv, perspektiv görünür. 

Hər iki dövlət baĢçısının bəyanatlarından, müxtəlif sahələri əhatə edən sənədlərin imzalanması 

mərasimlərində səslənən səmimi sözlərdən də aydın olur ki, münasibətlər bir çox sahələri əhatə 

etməkdədir. Belə ki, ilk növbədə, hərbi-texniki sahədə fəal əməkdaĢlıq müĢahidə olunur. Bu gün 

Rusiya ilə Azərbaycan arasında hərbi-texniki əməkdaĢlığın həcmi 4 milyard dollarla ölçülür və bu 

göstərici artmaqdadır. Gələcəkdə bu əməkdaĢlıq fəal Ģəkildə davam edəcəkdir. Azərbaycan artıq 

haqlı olaraq dünyada ən yaxĢı texnikadan biri sayılan Rusiya texnikasının alıcıları olan aparıcı 

ölkələr sırasına daxildir. Rusiya Azərbaycan ilə ticari-iqtisadi əlaqələrdə liderlərdəndir və ikinci yeri 

tutur, ticarət dövriyyəsi artır. Həm Rusiya, həm Azərbaycan tərəfindən ticarət dövriyyəsinin 

strukturu kifayət qədər samballıdır. Burada tam əminliklə demək olar ki, bu əlaqələr ĢaxələndirilmiĢ 

xarakter daĢıyır və təĢəbbüslərin çoxluğu, o cümlədən Azərbaycan tərəfindən humanitar sahənin 

inkiĢafına yönələn təĢəbbüslər sevindiricidir. 

Münasibətlərin tarixinə gəldikdə isə, Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında 

diplomatik münasibətlər 4 aprel 1992-ci il tarixində Bakıda imzalanmıĢ müvafiq protokol əsasında 

qurulmuĢdur.1992-ci ildə Azərbaycanın Rusiyada, Rusiyanın isə Azərbaycanda səfirlikləri öz 

fəaliyyətinə baĢlamıĢdır. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri 

Polad Bülbüloğlu (30.01.2006), Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri isə 

Vladimir Doroxindir (17.03.2009). [8] Ġki ölkə arasında mövcud olan və daima inkiĢaf edən 

müqavilə-hüquq bazasının baĢlıca strateji xarakterli sənədi ―Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya 

Federasiyası arasında dostluq, əməkdaĢlıq və qarĢılıqlı təhlükəsizlik haqqında‖ Müqavilədir 

(03.07.1997). Həmin müqavilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin Moskvaya 

etdiyi rəsmi səfəri çərçivəsində imzalanmıĢdır.  

 Müstəqilliyimizn bərpasından sonra Rusiya ilə münasibətlərdəki gərginliyin azalması 1994-

cü ilin mayında məhz Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistanla atəĢkəs barədə BiĢkek RazılaĢmasını 
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imzalamaqla mümkün oldu. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, buna qədər 1992- ci il mayın 7-də 

A.Mütəllibovun istefasından sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin səlahiyyətlərini icra 

edən Y.Məmmədov və Ermənistan prezidenti L.Ter-Petrosyan Ġranın vasitəçiliyi ilə atəĢkəs barədə 

Tehran Bəyannaməsi imzalamıĢdılar. Amma növbəti gün ġuĢanın iĢğalı ilə bu sənəd öz qüvvəsini 

itirdi. Bu, əslində Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycanla müharibədə vəziyyətə nəzarət 

etməməsindən xəbər verirdi. Bu nəzarətin baĢqa qüvvələrin əlində olmasını və həmin qüvvələrin 

sülh danıĢıqlarında maraqlı olmadıqlarını göstərirdi. Bu dəfə isə bilavasitə Rusiyanın vasitəçiliyi ilə 

atəĢkəs barədə razılıq əldə olundu və bu razılıq əvvəlkindən fərqli olaraq sadəcə kağız üzərində 

qalmayacaqdı. [4, 238] AtəĢkəs barədə razılıqdan sonra həqiqətən də Dağlıq Qarabağda hərbi 

əməliyyatlar dayandırıldı. 

 Rusiya öz geostaregiyasına yəni imperiya təfəkkürünə və həmiĢə ‖hakimi-mütləq‖ olma 

siyasətinə sadiq qalaraq əsas ixrac neftinin onun ərazisindən nəqlini istəyirdi və Xəzərin enerji 

ehtiyatlarından istifadədə dominant mövqeyini saxlamağa çalıĢırdı. Buna görə də vaxtaĢırı və 

davamlı olaraq Əsas Ġxrac Kəmərinin sözsahibi sayılan Azərbaycana müxtəlif cür təzyiq və təsirlər 

göstərirdi.(Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin ədalətli qaydada tənzimlənməsinin maksimum 

əngəllənməsi, Ermənistanın dəfələrlə silahlandırılması, Xəzərin statusu məsələsinin ĢiĢirdilməsi 

bunlara misal ola bilər). Rəsmi Moskva Əsas Ġxrac Neft Kəmərinin ―Rusiya marĢrutu‖nun daha 

―təhlükəsiz olmasını isbatlamaq‖ məqsədilə Çeçenistanda qanlı müharibə də törətdi. Qərb 

dövlətlərinə (Ģirkətlərinə) müxtəlif təzyiq-vədlərlə hələ 1995-ci ildə ―ġimal marĢrutu‖nu (Bakı-

Novorossiysk xəttini) ilkin neftin nəqli kəməri kimi qəbul etdirməyə müvəffəq oldu. [6, 323-342] 

Habelə onun baĢlıca ixrac yoluna çevrilməsinə çalıĢdı və buna görə də aıternativ layihələrə qarĢı 

çıxdı, öz maraqlarına uyğun təkliflər irəli sürdü. Amma tarixdə daima olmasa da, bir çox dövrlərdə 

çevikliyi və praqmatizmi ilə seçilən Rusiya diplomatiyası Əsas Ġxrac Kəməri ilə bağlı çağdaĢ 

reallıqları, baĢqa sözlə, yeni dünya düzəninin (təkqütblü cahanın) Ģərtlərini və habelə özünün 

imkanlarını nəzərə almaq, onlarla hesablaĢmaq (razılaĢmaq) məcburiyyətində qaldı.  

Dövlətlərarası münasibətlər təkcə siyasi müstəvidə bitmir. Azərbaycan və Rusiya arasinda ticarət 

və iqtisadi əlaqələr Rusiya Federasiyanın və Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında 30 

sentyabr 1992-ci ildə bağlanmıĢ azad ticarət haqqında, azad ticarəti rejimindən istisnalar haqqında (26 

noyabr 1992-ci il), 29 noyabr 2000-ci il tarixli protokollarla və həmin SaziĢlə bağlı azad ticarəti 

rejimindən istisnalar haqqında 6 fevral 2002-cü il tarixli Pronokolla, Rusiya Federasiyanın və 

Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında gəlirlərə və əmlakın artırılamasına dair vergilərə 

ikili vergi qoyulmasına yol verilməməsi haqqında 3 iyul 1997-ci il tarixli SaziĢlə, 29 noyabr 2000-ci il 

tarixli qarĢılıqlı ticarətdə vasitəli vergilərin alınması prinsipləri haqqında Rusiya Federasiyanın və 

Azərbaycan Respublikasının hökümətləri arasında bağlanmıĢ SaziĢlə, 21 yanvar 2002-ci il tarixlı 

iqtisadi əlaqələrin prinsipləri və istiqamətləri haqqında Rusiya Federasiyanın və Azərbaycan 

Respublikasının hökümətləri arasında bağlanmıĢ SaziĢlə tənzimlənir. [9]  

2006-cı ilin mart ayından Bakıda Rusiya Federasiyasının Ticarət nümayəndəliyi fəaliyyət 

göstərir. 2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyası ilə 

ticarət dövriyyəsinin həcmi 922,75 mln. ABġ dolları, o cümlədən idxalın həcmi 588,67 mln. ABġ 

dolları, ixracın həcmi isə 334,08 mln. ABġ dolları təĢkil etmiĢdir.  

2014-cü ilin yanvar-iyun aylarında Rusiya Federasiyasının Azərbaycan Respublikasının xarici 

ticarət dövriyyəsindəki payı 6,0 faiz, o cümlədən idxalda 14,27 faiz, ixracda isə 2,97 faiz təĢkil 

etmiĢdir. [10] Rusiya ixracının əsasını maĢinlar, avadanlıq və nəqliyyat vasitələri, ərzaq, ağac və 

selluloz kağız məmulatları, kimya sənayəsinin malları, elektrik enerji, qara və əlvan metallar, 
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yayılmıĢ metal təĢkil edir. Azərbaycanın Rusiyaya ixracat strukturunda əsasını mineral məhsullar, 

ərzaq malları və kənd təsərrüfatının xammalı təĢkil edir. Ərzaq mallarını və kənd təsərrüfatının 

xammalı qrupuna daxıl olanlar piy və yağlar, onların fraksiyaları, ağ qənd və təmiz saxaroza, meĢə.. 

Azərbaycan bazarında 500-dən çox Ģirkət fəaliyyət göstərir, onlardan 200 kimi 100% Rusiya 

kapitalı ilə, 300 çoxu BM Ģəkilində. Bank-maliyə sektorunda VneĢtorqbank (VTB), 

―Rosselxozbank‖ və Nikoyl bank fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanın iĢçi dairələrinin Rusiya 

tərəfdaĢları ilə sərmayə əməkdaĢlığına maraq artır. «Azersun Holding» adlı Azərbaycan Ģirkəti 

2010-cu ilin sentyabr ayında Beloreçensk Ģəhərində (Krasnodar vilayəti) çay çəkib bölmə fabrikini 

iĢə salmıĢdır. [9]  

 Lakin Rusiyanın əvvəlki rəhbərliyi tərəfındən Azərbaycana münasibətdə atılmıĢ bir sıra 

qeyri-konstruktiv addımlar əlaqələrimizin inkiĢafının ləngiməsinə səbəb olmuĢdur. Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti Ġlham Əliyevin Rusiyaya rəsmi səfəri zamanı çoxsaylı sənədlər 

imzalanmıĢdır. Xalqlarımız bu hadisəni iki dövlət arasmda əlaqələrin möhkəmləndirilməsinin 

əlaməti kimi sevinclə qarĢılamıĢlar. Təəssüf ki, xeyirxah niyyətlərin çoxu elə niyyət olaraq qalır. [1, 

323] Ölkələrimiz arası təzadlı, mürəkkəb və ziddiyətli tarixi inkiĢaf yolu zaman-zaman ortaya 

problemlər çıxarmıĢ və bu gün də həmin çətinliklər özünü biruzə verməkdədir. 

 Bu təzadlı və mürəkkəb inkiĢaf yoluna baxmayaraq, Azərbaycan təxminən iki yüz il Rusiya 

imperiyasının tərkibində olmuĢdur. Bizi tarixi, coğrafı-siyasi tellər, müxtəlif əlaqələr birləĢdirir. 

Ona görə də Azərbaycan dövləti xarici siyasət fəaliyyətində Rusiyaya mühüm yer verir. Artıq Ģimal 

qonĢumuzda qismən də olsa reallıq hissi üstün gəlmiĢ və ölkəmizin bəzi təkliflərinə müsbət cavab 

verilmiĢ, dövlətlərarası münasibətlərin müxtəlif sahələrinə dair sənədlər imzalanmıĢ, yumĢalma baĢ 

vermiĢdir. [5, 31] Digər bir mühüm istiqamət Rusiya dövlətinin ənənəvi Qafqaz maraqlarıdır. 

Rusiya bu regiona öz həyati mənafeləri zonası kimi baxdığından onu əlindən buraxmaq istəmir. 

Eyni zamanda Sovet Ġttifaqının varisi kimi bugünkü Rusiya, özünü Qafqazda ―yeganə qoruyucu və 

sülhün zəmanətçisi‖ kimi görür. Bu fikir Yeltsin doktrinasında qeyd olunmuĢdur ki, onun da 

əsasında Moskvanın keçmiĢ sovet ölkələrində sülhməramlılıq rolunu oynamaq dayanırdı. [7, 8] 

Lakin təəssüf ki, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkiĢafında bir sıra çətinliklər də vardır. 

Onların kökü və səbəbləri keçmiĢ sovet məkanında Ģimal qonĢumuzun müəyyən dairələrinin 

istəkləri, yeni müstəmləkəçilik instinkləri; tarixin təkərini geri döndərmək, bu məkanda baĢ verən 

obyektiv prosesləri qəbul etməmək istəyi, müstəqil dövlətlərin inkiĢafına bu və ya baĢqa vasitələrlə 

mane olmaq cəhdləri ilə bağlıdır. Dövlətlərarası münasibətlərdə mövcud olan çətinlikləri bir neçə 

qrupa bölmək olar: 

Siyasi problemlər. 

- ġimal qonĢumuzun müəyyən dairələri MDB iĢtirakçısı olan dövlətlərə, o cümlədən 

Azərbaycana siyasi, təhlükəsizlik və milli təhlükəsizlik baxımından baĢlıca həyati mənafe zonası 

kimi baxdıqlarından, burada "xüsusi səlahiyyətlər" istəyirlər, onların müstəqil beynəlxalq siyasi 

əlaqələrini, xüsusən xarici siyasətdə dünyanın taleyində əsaslı rol oynayan Qərb ölkələrinə meyli, 

həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli əlaqələrini öz nüfuzlarına zərbə kimi qiymətləndirirlər və 

əsəbiliklə qarĢılayırlar. 

- Azərbaycanın, o cümlədən Qafqaz dövlətlərinin və xalqlarının tam müstəqil olmalarına 

Rusiya sərhədlərinin Don və Volqaya qədər daralması kimi baxırlar və bunu gələcəkdə Rusiya üçün 

fəlakətli hesab edirlər;  

- Azərbaycanın MDB-dən çıxmaq istəyini (əgər varsa) islam hegemonluğunun maneəsiz 

olaraq Orta Asiya və Qazaxıstana yayılması təhlükəsi kimi qiymətləndirərək belə hesab edirlər ki, 
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belə vəziyyət Rusiyanın islam dini hakim olan mərkəzi rayonlarına təsir göstərər və ölkəni 

parçalaya bilər;  

- Rusiyanın Azərbaycanda fəal siyasət aparmasını irəli sürürlər və göstərirlər ki, Rusiya 

dövlətinin yaxın gələcəkdə və perspektivdə bütövlüyü, sabitliyi bundan asılıdır; 

- Azərbaycanı və Gürcüstanı kiçik etnik qruplar üçün federativ əsasda bölüĢdürmək naminə 

ciddi iĢ aparırlar və buna regioda sülhü qorumaqda vasitə kimi baxırlar, əslində isə məqsəd 

parçalanmaqla regionda rəqabət aparan dövlətləri buradan vurub çıxarmaq və mövqelərini 

möhkəmləndirməkdir.  

- Moskva siyasi baxımından bu regiona "böyük qardaĢa" ehtiyacı olan əyalət kimi baxır, 

onlarda yenidən öz nüfuz dairəsini təsdiq etməyə və Qərb dövlətlərinin hərəkətlərini 

məhdudlaĢdırmağa çalıĢır. (Azərbaycanın Ģimal dəmir yolunun iĢləməməsi həm də Qərb 

dövlətlərini siyasi baxımdan bu regiona buraxmamaq məqsədi daĢıyır); XIX əsrin 20-ci illərində 

ABġ-da meydana çıxan Monro doktrinasına bənzər ("Amerika amerikalılar üçündür") "MDB 

Moskva üçündür" Ģüarı müxtəlif qrupların çağırıĢlarında açıq-aĢkar eĢidilir. SSRĠ-nin dağılması 

faktı ilə razılaĢmaq istəmir, göstərir ki, müstəqil dövlətlər özləri sərbəst yaĢaya bilməzlər, onlar 

özləri üçün Rusiyanı nümunə götürməlidirlər; [2, 44] 

- Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq proqlamlarda iĢtirakına qısqanclıqla yanaĢır;  

- Müstəqil dövlətlərin beynəlxalq institutlarda, o cümlədən ATƏT-də iĢtirakını minimuma 

endirməyə çalıĢır, MDB ölkələri ərazisindəki münaqiĢələrdə sülhməramlı qüvvələrin tərkibində 

baĢqa dövlətlərin iĢtirakına Rusiyaya ziyanlı qüvvələrin güclənməsi kimi baxır və ona yol vermək 

istəmir; 

- Postsovet məkanında məqsədyönlü törətdiyi münaqiĢələrdən, o cümlədən Dağlıq 

Qarabağdan öz mənafeləri üçün istifadə edir, bu da yeni imperiya instinkti və "parçala hökm sür" 

siyasətindən baĢqa bir Ģey deyildir;  

- Region dövlətlərinə bərabər münasibət göstərmir. Məsələn, Azərbaycana qarĢı 

təcavüzkarlıq, Ermənistana açıq-aĢkar çoxtərəfli yardım göstərir;  

Bunlarla yanaĢı, münasibətlərdə iqtisadi problemlər də mövcuddur ki, onları aĢağıdakı kimi 

qruplaĢdırmaq olar: 

- Moskva keçmiĢ Sovet Ġttifaqının neft rayonları üzərində öz nəzarətini itirmək istəmir, Xəzər 

dənizi nefti ilə əlaqədar Qərb dövlətlərilə birgə yaradılmıĢ beynəlxalq neft konsorsiumunun 

planlarının reallaĢmasına mane olmağa çalıĢır; 

- Azərbaycanda Qərb dövlətlərinin möhkəmlənməsinə, cənub-qərb sərhədlərində yeni 

regional lider kimi - Balkanları, Qara dənizi, Qafqazı, Yaxın ġərqi birləĢdirən və Qara dənizdən 

dünya okeanında yeganə çıxıĢa nəzarət edən, Qərb ölkələrinin müttəfiqi olan Türkiyənin meydana 

gəlməsinə təhlükə kimi baxır; 

- Yeni neft kəmərləri layihələrinin reallaĢdırılmasına təkcə Qafqazı və Orta Asiyanı itirmək 

kimi deyil, bütövlükdə regiondan vurulub çıxarılmaq kimi qiymət verir;  

- Ölkəmizin iqtisadi inkiĢafını, onun beynəlxalq iqtisadi əlaqələrini Moskvanın iqtisadi 

maraqlarına zərbə kimi qiymətləndirir; 

- Azərbaycana yenidən xammal bazası kimi baxır; 

- Dünya bazarlarına çıxa bilməyən Rusiya mallarını keçmiĢ sovet məkanına sırımağa, burada 

istehsalın inkiĢafına mane olmağa, özünü yeganə nümunəvi dövlət kimi göstərməyə səy göstərir;  

- Gələcəkdə Rusiya rublundan ümumi istifadəyə nail olmağa çalıĢır; 

Hərbi çətinliklərə gəlincə, bu problemlər birbaĢa Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 
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münaqiĢəsinin həllində Rusiyanın əsas aktor kimi iĢtirakı ilə bağlıdır. 

- Rusiya keçmiĢ SSRĠ-nin hərbi-siyasi infrastrukturunu qoruyub saxlamaq, strateji 

qüvvələrimühafizə etmək istəyir; 

- MünaqiĢə zonalarında MDB bayrağı altında kollektiv qüvvələrin yerləĢdirilməsi üçün BMT 

və ATƏT-in mandatını almaq, bununla da MDB-də Rusiyanın hakim rolunu təsdiq etmək. 

- Sülhməramlı proseslərdə inhisarçı olmaqdan ötrü Rusiya MDB-yə BMT çərçivəsində 

regional saziĢ və ya təĢkilat statusu almağa çalıĢır; 

- Azərbaycanın "Sülh naminə tərəfdaĢlıq" proqramında iĢtirakını yaralı nöqtə kimi qəbul edir. 

Yəni, NATO ilə əməkdaĢlıq Azzərbaycana gələcəkdə təhlükə törədə biləcək qüvvələrin qarĢısının 

alınmasında, bitərəfləĢdirilməsində və iqtisadi tərəfdaĢa çevrilməsində mühüm rol oynaya bilər, 

ölkəmizi təqyiqlərdən xilas edə bilərdi. [3, 80] 

- Rusiya qoĢunlarını MDB bayrağı altında ErmənistanAzərbaycan münaqiĢəsi zonasında 

yerləĢdirməyə çalıĢır. O, bildirir ki, BMT-nin maliyyə imkanları məhdud olduğundan bu iĢi özü 

görə bilər. Lakin MDB-nin belə bir əməliyyatı həyata keçirmək hüququ yoxdur.  

Bununla belə, münaqiĢə zonasına hər hansı bayraq altında (istər BMT, istər ATƏT, istərsə də 

MDB) qoĢun yeridilməsinin bir sıra nəticələri ola bilər; problemin həlli dondurular; "DQR" 

subyektə çevrilər; tanına bilər; atəĢ xətti sərhəd xəttinə çevrilə bilər; gələcəkdə torpaqların azad 

edilməsi mümkünsüz olar; Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycandan çıxmaz, torpaqlar azad 

edilməz və s. Çünki iĢğalçı fasilə qazanır, quruculuq iĢləri aparır, erməni xalqının mənəvi-psixoloji 

ruhunu yüksəlir 

Yuxarıda qeyd olunan problemlər və çətinliklərə baxmayaraq, Ģimal qonĢumuz Rusiya ilə 

münasibətlərin gələcəyi perspektiv görünür və bu iĢdə Rusiya dövlətinin üzərinə böyük iĢlər düĢür.  

Rusiya tərəfi əgər MDB iĢtirakçısı olan dövlətlərdə, o cümlədən, Azərbaycanda arzuolunan 

qonaq olmaq istəyirsə, mütləq münaqiĢələrin həllində, əməkdaĢlıqda, dövlətlərarası münasibətlərdə 

hökmlərə, təzyiqlərə deyil, bərabərhüquluğa, beynəlxalq normalara əsaslanmalı, ədalətli sülhə nail 

olmalıdır. Münasibətlərin gələcəyi yalnız bərabərhüquqlu, qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıqdadır. 

Dövləti və dövlətlərarası münasibətləri köhnə ideyalar əsasında qurmaq cəhdləri uğursuzluğa 

gətirəcəkdir. KeçmiĢ sovet məkanında artıq təkcə Rusiyanın deyil, Azərbaycanın da müstəqil 

siyasətinin olduğunu qəbul etməlidir. Rusiya Ģəhərlərində ―Qafqaz milləti‖ adı altında 

azərbaycanlıların sıxıĢdırılmasına və təhqir edilməsinə son qoymalıdır. Rusiya bazarlarının 

azərbaycanlıların əlində olması faktını özünə sərfəli amil kimi qəbul etməlidir. 

Ermənistan tərəfinə gəldikdə, əslində Ermənistan Rusiyanın əlində müstəmləkəçilik aləti və 

vasitəsidir. Ermənistanda Rusiya ordusunun olması, onda həm də ermənilərin qulluq etməsi, 

Azərbaycana qarĢı təcavüzkarlıqda Yerevana açıq-aĢkar göstərilən siyasi, iqtisadi, hərbi, mənəvi 

yardımlar deyilənləri təsdiqləyir. Lakin Rusiya - Ermənistan əməkdaĢlığının Rusiya üçün ağır 

nəticələri vardır. O, Rusiyanı parçalayır, təcavüzkarlığın müdafiə edilməsi ölkə daxilində 

separatizmi, sabitsizliyi və qarĢıdurmanı gücləndirir. Rusiyanın Ermənistana yardımı ölkədə sosial 

gərginlik yaradır, ölkənin bütövlüyünün əsaslarından olan rus-türk xalqlarının münasibətlərinə 

zərbə vurur, xarici siyasətin səmərəli qurulmasına, regionda sülhün və əməkdaĢlığın bərqərar 

olmasına mənfi təsir göstərir, Qafqaz ölkələrinin demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə 

inkiĢafına mane olur.  

ƏməkdaĢlıq isə daha çox Ermənistana sərfəlidir. O, Rusiya pərdəsindən istifadə edərək öz 

məqsədlərinə çatmıĢdır, Azərbaycan torpaqlarını Moskvanın köməyilə iĢğal etməklə onu Rusiya 

qarĢısında zəiflətmiĢdir, Qafqazda iĢğalçılıq siyasətinin dayağına çevrilmiĢdir. O, Moskvaya özünü 
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qorumaqda vasitə kimi baxır. Ona görə də Qərb ölkələri Qafqazda daha fəal olmalı, Ermənistanı 

Rusiyadan ayırmağa çalıĢmalıdırlar.  

Nəhayət, Azərbaycan tərəfinə gəlincə, rəsmi Bakı tərəfindən münasibətlərin normal inkiĢafı 

üçün heç bir maneə yoxdur; müəyyən dairələrin bizə münasibətindən asılı olmayaraq Ģimal 

qonĢumuza münasibətdə mehribanlığa, qarĢılıqlı anlaĢmaya üstünlük verilməsi, meydan əhval-

ruhiyyəsindən imtina edilməsi müsbət haldır. 

Bütün qeyd olunanları yekulaĢdırsaq, belə qənaətə gəlmək olar ki, Rusiyanın yeni imperiya 

instinktindən imtina etməsi onu Azərbaycanda və keçmiĢ sovet məkanında arzuolunan qonağa 

çevirə bilər. Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin nizama salınmasında həlledici rol oynaya bilər.  

Rusiya həm də münaqiĢəni həll etməklə həm qonĢularında özünə qarĢı inam yaradar, həm də digər 

beynəlxalq münaqiĢələrin tənzimlənməsində əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Rusiya eyni zamanda 

münaqiĢəsini həll etməklə Rusiya Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanla birlikdə ümumi Qafqaz 

bazarı təĢkil edilə bilər. 

Hərhalda, uzun tarixi yol keçmiĢ Rusiya Azərbaycan dostluğu zamanın müxtəlif tarixi 

çətinliklərinə baxmayaraq, uğurla davam edəcək. Ölkələrimiz arasında gələcək dostluq 

münasibətləri bütün istiqamətlərə təkan verəcək, xalqlarımızı daha da yaxınlaĢdıracaqdır. Nəhayət, 

fikrimizi 2013-cü ilin avqust ayında Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Bakıya səfəri zamanı 

prezident Ġlham Əliyevin dövlətlərarası münasibətlərin ümumi icmalına dair çıxıĢı ilə 

yekunlaĢdıraq. ―Münasibətlərimizin gündəliyi çox geniĢdir. ƏməkdaĢlıq çoxplanlı və çoxtərəflidir, 

demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. Ġqtisadi əlaqələr, humanitar sahə, nəqliyyat, regional 

təhlükəsizlik və bütün məsələlər üzrə mövqelərimiz oxĢardır. [11] BaĢqa sözlə, münasibətlərimiz 

çox uğurla inkiĢaf edir‖. [12]  
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В наше время, идет борьба за гегемонию между мощными государствами мира. Это 
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другими регионами на Ближнем Востоке продолжает бороться, чтобы получить контроль 

над регионом. Известно, что наиболее экономически развитые страны в регионе Ближнего 

Востока в единую «Совета по сотрудничеству в Персидском заливе". По этой причине, он 

больше подходит для США в развитии сотрудничества с этой организацией. 
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The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf, originally known as the Gulf 

Cooperation Council , is a regional intergovernmental political and economic union consisting of all 

Arab states of the Persian Gulf, except for Iraq. Its member states are Islamic 

monarchies of Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the United Arab Emirates. Amidst 

the Bahraini uprising, Saudi Arabia and the UAE sent ground troops to Bahrain in order to quell 

Bahraini protests. Kuwait and Oman refrained from sending troops. In December 2011, Saudi 

Arabia proposed that the GCC form a confederation. Objections have been raised against the 

proposal by the other countries. There have been discussions regarding the future membership 

of Jordan, Morocco, and Yemen.  

By the end of the Second World War, the United States had come to consider the Middle East 

region as "the most strategically important area of the world." and "one of the greatest material 

prizes in world history".[1] For that reason, it was not until around the period of the World War II 

that America became directly involved in the Middle East region. At this time the region was going 

through great social, economic and political changes and as a result, internally the Middle East was 

in turmoil. Politically, the Middle East was experiencing an upsurge in the popularity of 

nationalistic politics and an increase in the number of nationalistic political groups across the 

region, which was causing great trouble for the English and French colonial powers.  

Why did a majority of the people living in the central part of North America think it in their 

interest to send half a million soldiers 6,000 miles away to the Persian Gulf? The simplest answer is 

one word: oil. 

Like most slogans, however, that one oversimplifies the truth. Persian Gulf oil accounts for less 

than five percent of America's energy consumption. Japan, which is highly dependent on Gulf oil, 

did not send troops, while Britain, which exports oil, did send troops. So oil is not the whole 

answer. Other possible aspects of the answer include "a new world order," collective security, 

interdependence, prevention of regional hegemony, and reversal of American decline. But big 

words sometimes substitute for clear thought. Let us unpack the abstractions and see what they're 

made up of as we search for the national interest in the Persian Gulf.[2] Even if interdependence is 

rising and the United States has a national interest in some degree of world order in general, what 

were the widely shared American interests in the specific case of the Persian Gulf? How might 

Americans have been hurt if the United States had continued to have "no opinion" on inter-Arab 

disputes? The three most serious reasons for involvement were oil, order, and weapons 

proliferation.[3]  

The U.S. today depends on the Middle East for only a small portion of its energy supplies. Still 

the world‘s third largest oil producer and holding large coal reserves, America is significantly less 

dependent on foreign energy sources than the other great economies. Imports account for 35% of 

U.S. energy consumption versus 56% for the European Union and 80% for Japan. Nearly half the 

oil and all the natural gas imported by the USA comes from the Western Hemisphere; sub-Saharan 

Africa supplies most of the balance. Only 17% of U.S. oil imports and less than 0.5% of our natural 
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gas come from the Persian Gulf; 80% of Japan‘s imports come from the Gulf, and by 2015 70% of 

China‘s oil will come from the same source. While USA import needs are projected to grow 

significantly, USA dependence on Persian Gulf energy is not, thanks largely to expected production 

increases in the Western Hemisphere and sub-Saharan Africa. U.S. energy imports from the Persian 

Gulf are expected to remain below 20% of total consumption. The oil market, of course, is global, 

and if something were to happen to the Middle Eastern supplies, prices would rise world-wide, and 

the USA economy would be seriously disrupted. But domestic supply is not the key to American 

interest in the Gulf. [4] 

In 2003 with the purpose of creating a USA Middle East Free Trade Area the USA 

MEFTA initiative started. The U.S. objective with this initiative has been to gradually increase 

trade and investment in the Middle East, and to assist the Middle East countries in implementing 

domestic reforms, instituting the rule of law, protecting private property rights and creating a 

foundation for openness, economic growth, and prosperity. 

Among the stated objectives are: 

 Actively supporting WTO membership of countries in the Middle East and Maghreb. 

 Expanding the Generalized System of Preferences that currently provides duty-free entry to 

the U.S. market for some 3,500 products from 140 developing economies. 

 Negotiating Trade and Investment Framework Agreements that establish a framework for 

expanding trade and resolving outstanding disputes. 

 Negotiating Bilateral Investment Treaties with interested countries by obligating 

governments to treat foreign investors fairly and offering legal protection equal to domestic 

investors. 

 Negotiating comprehensive Free Trade Agreements with willing countries that demonstrate 

a commitment to economic openness and reform. 

 Helping to target more than $1 billion of annual U.S funding and spur partnerships with 

private organizations and businesses that support trade and development. 

 The single largest hurdle to MEFTA is the inclusion of Israel. Additional complications 

exist in getting agreements between the US and nations like Iran and Syria.  

Complications could still exist in getting trade with Lebanon and the Palestinian 

Authority given continuous Israeli control of occupied territories, and the actions of militant groups 

such as Hamas and Hezbollah.[5] 

Other negotiations are largely minimized due the existence of current agreements and that there 

is not a lot of manufacturing industry in Arab states, as the majority of Arab states' economies are 

dependent on oil production. These factors mean there is little need for protective tariffs to prevent 

cheaper foreign goods from usurping local Companies. With little or no home industry Arab states 

are dependent on foreign goods for everything from Cars to household products. Governments 

therefore have a strong interest in eliminating tariffs to reduce prices.[6] 

One notable exception to this rule is the production of food. While most foods may be 

impractical to import from the United States where they are relatively cheap, eliminating barriers of 

trade among Arab states may lead to decreased prices of regionally grown food and protests among 

farmers. 

Today the U.S. is building a coalition against Iran‘s drive for power in the Gulf. Israel, a 

country which has its own reasons for opposing Iran, remains an important component in the 

American strategy, but the U.S. must also manage the political costs of this relationship as it works 
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with the Sunni Arab states. American opposition to Iran‘s nuclear program not only reflects 

concerns about Israeli security and the possibility that Iran might supply terrorist groups with 

nuclear materials. It also reflects the U.S. interest in protecting its ability to project conventional 

forces into the Gulf. 

The end of America‘s ability to safeguard the Gulf and the trade routes around it would be 

enormously damaging—and not just to us. Defense budgets would grow dramatically in every 

major power center, and Middle Eastern politics would be further destabilized, as every country 

sought political influence in Middle Eastern countries to ensure access to oil in the resulting free for 

all. 

America‘s Persian Gulf policy is one of the chief ways through which the USA is trying to 

build a peaceful world and where the exercise of American power, while driven ultimately by 

domestic concerns and by the American national interest, provides vital public goods to the global 

community. That‘s why USA made a new ―American democracy promotion in the Middle East and 

North Africa‖. American democracy promotion in the Middle East and North Africa aims to 

encourage governmental and non-governmental actors in the region to pursue political reforms that 

will lead ultimately to democratic governance. As an area of the world vital to American 

interests yet generally entrenched in non-democratic, authoritarian rule, MENA has been the subject 

of increasing interest on the part of the American government and democracy promoters, 

particularly after the terrorist attacks of September 11, 2001, with many viewing democratic 

transition as essential to regional stability and international security. [7] 

 It‘s important to protect some Gulf states security for USA. Especially Arab countries. Since 

the Islamic State in Iraq and al-Sham took over territory in Iraq, Gulf States have been somewhat 

less alarmed by this new Sunni uprising than they have about other more political factors in the 

conflict.  

Gulf officials and analysts blame Prime Minister Nouri al-Maliki for creating an intensely 

sectarian climate. They fear that Iran will gain an additional advantage if it takes a larger role in 

support of the Shia in Iraq. They also view United States involvement with skepticism, fearing that 

it would only support a rapprochement between Iran and the United States. 

Gulf States are wary of ISIS, which has received limited non-official support from the Gulf, but 

they do not view the threat from ISIS as the only risk to their interests. In an effort to understand the 

Gulf‘s thinking, a compilation of opinions from the region—including official statements, opinions, 

and social media posts—are presented below. The responses to recent events amount to a 

cacophony, suggesting little consistent thinking between Gulf countries, but a higher degree of 

consistency within each.  

In a meeting between US Secretary of State John Kerry and Saudi King Abdullah bin 

Abdulaziz Al Saud in Riyadh, Saudi Arabia, the two discussed the latest developments in the 

region, including the situation in Iraq. They agreed to ―work with Iraqi political leaders to bring 

about a transition to an inclusive government that takes into account the rights and needs of all of 

Iraq‘s communities, as well as the major security challenge that the Iraqi Government is facing right 

now with the threat posed by ISIS. Kuwaiti Foreign Ministry Undersecretary Khaled al-Jarallah 

warned that ISIS might target other countries in the region. He urged member states in the Gulf 

Cooperation Council to coordinate a security strategy for Iraq. [8]  

From the world‘s oversupply of terrorists to its paucity of energy supplies, the current 

deformations of the Middle East promise a worsening, not an improving, situation. In a region 
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where only the worst aspects of nationalism ever took hold and where the most debased aspects of 

religion threaten to dominate a disappointed faith, the U.S., its allies and, above all, our armed 

forces can look for crises without end. While Iraq may provide a counterexample of hope — if we 

do not quit its soil prematurely — the rest of this vast region offers worsening problems on almost 

every front. [9] If the borders of the greater Middle East cannot be amended to reflect the natural 

ties of blood and faith, we may take it as an article of faith that a portion of the bloodshed in the 

region will continue to be our own. 
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As we know, today the Arab world is going through a historic transformation. On the one hand, 

the Arab uprisings clearly demonstrated that the existing status quo is unsustainable. On the other 

hand, the future of these developments is uncertain and at least for now in many places they have 

resulted in increasing instability. In this situation, Turkey has found itself in some respects to be in 

the middle of many of the developments. This is mainly due to its own aspirations for a growing role 

in international affairs but also due to rising expectations of it in the region and beyond. And, we 

see the transformation of Turkey’s Middle East policy. 
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ВЛИЯНИЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ НА БЛИЖНЕВОСТОЧНУЮ  

ПОЛИТИКУ ТУРЦИИ 

 

События "арабской весны", происходящие на Ближнем Востоке, стали полной 

неожиданностью для региона и других государств мира, а также для Турции. Турция 

поддержала революции в Тунисе, Египте и Ливии, и в настоящее время является 

сторонником свержения режима Башара аль-Асада. Ближневосточная политика Турции, 

значительно пострадала от этих изменений, происходящих в регионе. Арабская весна имеет 

свои положительные и негативные последствия для региональной политики Турции. 

Негативные эффекты включают- неэффективность политики «ноль проблем с соседями», 

ухудшение ситуации в области безопасности Турции, проблемы, связанные с использованием 

«мягкой силы» на Ближнем Востоке, снижение объемов торговли; и положительные 

эффекты включают в себя - возрастающую роль Турции в регионе, а также для стран 

Запада, улучшение отношений с новыми демократическими режимами в регионе, а также 

Турция постепенно стала приобретать позиции примера для подражания для стран 

Ближнего Востока. 

Ключевые слова: Арабская весна, ответ Турции, Тунис, Египет, Ливия положительные 

и отрицательные эффекты 
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ƏRƏB BAHARININ TÜRKĠYƏNĠN YAXIN ġƏRQ SĠYASƏTĠNƏ TƏSĠRLƏRĠ 

 

Son dönəmdə Yaxın Şərq regionunda baş verən Ərəb Baharı adlandırdığımız çevrilişlər digər 

dünya və region dövlətləri kimi Türkiyə üçün də gözlənilməz oldu. Türkiyənin region dövlətləri ilə 

olan siyasi, iqtisadi və təhlükəsizlik əlaqələri Ərəb Baharına mövqeyində müyyən problemlər 

yaratdısa da, Türkiyə Tunis, Misir və Liviyadakı çevrilişləri dəstəklədi və hal-hazırda Suriyada 

davam edən Ərəb baharında da Bəşər Əssəd rejimin devrilməsinin dəstəkçisidir. Regionda baş 

verən bu dəyişikliklər Türkiyənin Yaxın Şərq siyasətinə öz təsirini göstərdi. Ərəb Baharının 

Türkiyənin regional siyasətinə həm neqativ, həm də pozitiv təsirləri mövcuddur. Ərəb Baharının 

Türkiyənin regional siyasətinə neqativ təsirləri olaraq Türkiyənin müyyən etdiyi ―qonşularla sıfır 

problem‖ siyasətinin uğursuzluğu, Türkiyənin təhlükəsizlik mühitinin pisləşməsi, ―yumşaq güc‖ 

siyasətinin tətbiqinin çətinləşməsi və ―sərt güc‖ siyasətinə keçilməsi, region dövlətləri ilə olan 

ticarət həcminin azalmasını qeyd edə bilərik. Ərəb Baharının pozitiv təsirlərinə isə Türkiyənin 

regionda və qərb dövlətləri üçün artan rolunu, regiondakı yeni demokratik rejimlərlə əlaqələrin 

inkişaf etdirilməsini və özündə islam və demokratiya dəyərlərini birləşdirən ―Türkiyə modelinin‖ 

ərəb baharı dövlətləri üçün irəli sürülməsini aid edə bilərik. 

Açar sözlər: ərəb baharı, Türkiyənin reaksiyası, pozitiv və neqativ təsirlər 

 

As we know, today the Arab world is going through a historic transformation. On the one hand, 

the Arab uprisings clearly demonstrated that the existing status quo is unsustainable. On the other 

hand, the future of these developments is uncertain and at least for now in many places they have 

resulted in increasing instability. In this situation, Turkey has found itself in some respects to be in 

the middle of many of the developments. This is mainly due to its own aspirations for a growing 

role in international affairs but also due to rising expectations of it in the region and beyond. And, 

we see the transformation of Turkey‘s Middle East policy. 

At first, let‘s analyze the Turkey‘s responses to the Arab Spring. The Arab Spring caught 

nations by surprise, and Turkey was also not prepared for it. Its initial responses were incoherent 

and showed confusion. Turkey‘s deepening political, security and economic relations with the 

regional countries created challenges for Turkey‘s response to the uprisings. These limitations 

explain Turkey‘s relatively late response and cautiousness towards the Arab Spring. 

Before the start of the Arab Spring, Turkey was getting along with the authoritarian regimes of 

Tunisia, Libya, Egypt, and Syria. It brought new opportunities and new challenges for Turkey. 

When the protests started in Tunisia, the Turkish government assessed that ―this Tunisian revolt is 

not a nation revolt – is not a revolt of one country. It is a widespread regional revolt because now it 

is time for change‖. That‘s way, the Turkish government decided to support the Arab people. It was 

their right to demand and this was the flow of history. [1]  

It was relatively less costly for Turkey to support oppositions in Tunisia or Egypt. But when the 

Arab revolutions spread to Libya and Syria, Turkey was cautious, due to economic links with 
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Libya, and improved relations with Syria.  

Turkey‘s position in the Libyan case showed confusion. Because initially Turkey vocally 

objected to international intervention in the conflict but later was one of the NATO countries that 

had a supporting role in the operation. When events in Libya began in February 2011 and there 

were initial calls for international action, Turkey declared its objection to the interference in the 

domestic affairs of Libya. Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan stated that ―military 

intervention by NATO in Libya or any other country would be totally counter-productive… We 

have seen from other examples that foreign interventions, especially military interventions, only 

deepen the problem.‖ [2] This position can also be explained by these facts that: 

- Libya has been economically important for Turkey both as a source of crude oil as well as 

for the construction contracts of Turkish businesses. Turkish businesses (mostly construction) had 

over $10 billion USD worth in contracts, and a $25 billion worth construction machine park in 

Libya. [3] And also Turkey‘s leading airport operator was building two airports in the country. [4] 

The current situation in Libya puts the future of these investments in risk and means that Turkey is 

enduring a significant economic loss.  

- Moreover, over 25,000 Turkish citizens were working in the country. The instability and 

later intervention in Libya also created problems for about 25,000 Turkish citizens working in 

Libya and most of them had to be evacuated. Thus, Turkey‘s response becomes more complex as 

Turkey‘s interests are at stake. [5] 

For economic imperatives, Erdoğan found it difficult to cut ties with Muammar al-Qaddafi 

abruptly. Turkey first encouraged Qaddafi to take steps toward reforms, and opposed international 

intervention. It objected to the prospect of a no-fly zone, which was discussed by NATO members 

in February 2011. In the meantime the Interim Libyan National Council was begging for 

international support. Erdoğan, Gül, and Davutoğlu cast doubts on Western motives, referring to the 

rich oil resources of Libya.  

Turkey‘s position looked strange when the Arab League approved a no-fly zone to prevent 

Qaddafi‘s use of airpower. Ankara ultimately changed its position in May 2011, and agreed to 

support NATO‘s intervention in Libya, after the evacuation of Turkish citizens from Libya. On May 

3, Erdoğan declared to a gathering of journalists in Istanbul that Turkey ―wishes to see Libya's 

leader step down immediately and leave Libya immediately for his own sake and for the sake of his 

country's future". [6] 

In 2011, Turkey gradually started to promote change in the Middle East, and supported 

oppositions against the authoritarian regimes of Tunisia and Egypt, and then against Qaddafi and 

finally against the Syrian regime.  

In Egypt, Turkey was the first government to unambiguously call for Hosni Mubarak to leave at 

a moment in which the West hesitated. Regarding Egypt, Turkey‘s position was more consistent 

and Erdoğan was one of the first international leaders to call for the ousting of President Hosni 

Mubarak. While this can be considered a bold move, it should be stressed that relations between 

Ankara and Cairo were tense during Mubarak‘s and Erdoğan‘s rule, mainly with respect to 

Turkey‘s growing role in the Middle East and Turkish criticism towards Egypt‘s policy with regard 

to Gaza. Less than a month after the fall of Mubarak, Turkish President Abdullah Gül came to 

Egypt with the aim of expressing solidarity with the Egyptian people. 

And in the Syrian case, The Turkish government, based on its good relations with the Syrian 

government, first tried to persuade Assad to start a comprehensive reform program, accommodating 
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the demands of the opposition. After Assad‘s resistance to such reforms, the relations between the 

two governments deteriorated quickly. The crisis has also become a subject of interstate rivalry 

among regional powers, including Turkey. The Syrian crisis created a bigger challenge for Turkish 

foreign policy because its relations with Iran and Russia, which supported the Assad regime, were 

negatively affected by the crisis. In addition, the main opposition party in Turkey heavily criticized 

the government‘s foreign policy approach, as it saw Turkey‘s involvement in the Syrian crisis as a 

foreign policy failure. 

Turkey is clearly concerned about the possibility of chaos or a civil war in Syria. Turkey‘s fears 

include the possibility of a refugee flow, economic losses, and strategic implications, particularly as 

regards to the Kurdish issue. Syria was a prominent example of the Zero Problems policy that 

Turkey had tried to promote vis-à-vis its neighbors in recent years. 

While from time to time Turkey stated that the option of military intervention in Syria was also 

on the table and that it is ready for any scenario, it was not enthusiastic about this course of action. 

[7] Even carrying out its threats against al-Assad and deciding upon sanctions against Syria took 

Turkey quite a while. Only after the Arab League decided to impose sanctions against Syria in 2011 

late November did Turkey follow and in a more subtle manner. It emphasized that its sanctions 

were not directed against the Syrian people and that vital supplies like water and electricity were not 

included in them. [8] 

When you come to the impacts of these Arab uprisings on Turkish regional policy, we can 

define here both negative and positive effects. First let‘s point out negative effects of the Arab 

Spring on the Turkish regional policy: 

1. The failure of the ―zero problems with neighbors‖ policy. We can see it on the Turkish-

Iranian and Turkish-Syrian relations clearly. 

The Zero Problems policy was part of a bigger Turkish foreign policy agenda, the Strategic 

Depth doctrine led by Davutoğlu. Davutoğlu‘s main emphasis was that Turkey should make more 

and develop further its soft power in territories that were part of the Ottoman Empire and that its 

pivotal location at the crossroads between continents should also be used better. 

The Zero Problems policy was intended to deal with the territorially adjunct countries 

neighboring Turkey. The logic behind this policy was that stability and economic prosperity will 

create the necessary conditions in which Turkey‘s trade will thrive. From an economic perspective, 

Turkey has an interest in enhancing its relations with Middle Eastern countries both for the purpose 

of gaining new markets and for the purpose of ensuring the steady and reliable supply of energy to 

Turkey. [9] 

The ―zero-problems with neighbors‖ principle has been a popular slogan of Turkey‘s foreign 

policy during the AKP‘s rule, but this slogan could not be proven after the Arab Spring. 

By and large the developments of the Arab Spring have thus far negatively affected Turkish-

Iranian relations. While these relations were never free of tensions, the Zero Problems policy of 

Turkey and its growing energy needs, on the one hand, and the ramifications of the international 

sanctions inflicted on Iran to stop it from developing its nuclear program, on the other, have brought 

the sides closer in recent years. This has somewhat changed during the course of the Arab Spring. 

But one major issue is Syria, which Iran has criticized Turkey‘s position in Syria and Turkey‘s 

criticism of Bashar Al Assad. Iran perceives Turkey to have aided the downfall of the Syrian 

regime. Another major issue is Turkey‘s hosting the radar missile system. Iranian reactions have 

been very negative. Other potential areas of difference come forth in Iraq. The two countries, Iran 



154 
 

and Turkey, are, to some extent, competitors in Iraq. During the last parliamentary elections, Iran 

backed the Shia parties while Turkey backed the other Sunni parties. Turkey has a lot of economic 

influence in Iraq, and Iran is also trying to expand its economic interaction with Iraq. The Iraq issue 

is a heated one in terms of Iran-Turkish competition. Withdrawal of U.S. forces adds another 

dimension to the competition over Iraq. 

And, when come to Turkey-Syrian relations we can also see the failure of zero problems policy. 

As we know, Turkey has been one of the more vocal players in insisting that al-Assad step down. 

Syria was the most influential state on Turkish national security, when the peoples‘ uprising began 

there. Turkey tried to fulfill its role as a close friend of Syria, Ankara was involved in very intensive 

talks and arrangements between the Bashar al-Assad regime and the opposition to find a common 

understanding for a peace agreement and resolution. However, the Syrian Government resisted any 

implementation of reforms, and it refused to make an agreement with the opposition. This pushed 

Turkey away from the Syrian regime, and Turkey announced its support for the opposition 

movement of Syria against Assad when his military used violence against civilians in many cities 

which had risen up and called for freedom. When Bashar al-Assad‘s regime attacked two Turkish 

military planes, Ankara considered Damascus as a real threat and enemy of Turkey. In November 

2012, Bashar Assad declared: ―Erdogan considers himself the new Ottoman sultan and thinks he 

can control the region the same way the Ottomans did before‖ adding that Turkey‘s strategy in the 

Middle East went ―from zero problems to zero friends‖. 

Minister Davutoglu, trying to avoid acknowledging the failure of the ―strategic depth‖ – ―zero 

problems with neighbors‖ policy in Syria and Iran, explained that Turkey had intentionally changed 

its foreign policy from security-oriented to more values-oriented, after the wave of democratization 

in the Middle East. 

2. Worsening Turkey‘s security situation. Turkey‘s strategic environment dramatically evolved 

from stability to structural chaos, which can be defined as a ―state of turbulence‖ directly affected 

by the crisis in Syria, Egypt, Libya, Yemen, Tunisia and Iraq. 

3. Challenges to Turkey‘s ―Soft Power‖ in the Middle East. Transition from ―soft power‖ to 

―hard power‖. Because Turkey has made more coercive impact to the formation of the management 

of the countries‘ affairs. 

Turkey‘s exercise of soft power has limitations especially in a region characterized by 

fragmentation and conflict. Turkish foreign policy has had to face difficulties in mediation efforts 

and saw limitations to its influence compared to other regional actors from time to time. Turkey 

encountered serious difficulties in its mediation efforts in Lebanon, with Hamas, and with Iran in 

addition to challenges to its influence in Iraq. Therefore, as long as the region continues to be 

dominated by hard power, the policy of soft power has its limitations. In addition to the existing 

constraints, the current Arab uprisings further complicated the scene for Turkey and presented more 

complex challenges. For example, we can see that Turkey‘s diplomatic relations with Egypt have 

been strained after Ankara condemned. The military coup that took place on 3 July 2013 and led to 

the ousting of the first democratically elected President Mohammed Morsi has adversely affected 

the relationship between Turkey and Egypt. Turkey advocates the view that Egypt‘s long term 

stability and development can be achieved only by respecting people‘s democratic will in this 

country. Nevertheless, the Egyptian Interim Administration has adopted a negative attitude and 

criticized Turkey‘s principled and pro-democracy stance. Turkey‘s decision to downgrade the level 

of its diplomatic relations with Egypt was taken on 23 November 2013 in accordance with the 
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principle of reciprocity.  

4. Decreasing trade volumes. The Arab Spring movements have bigger negative impacts on 

Turkish export market than on imports from the Spring countries. The uprising movements in the 

Turkish trade partners have a negative impact on the bilateral trade flows. Arab Spring has 

decreased the Turkish exports demand by about 4% on average and the Turkish import demand by 

6% on average. 

And now let‘s point out positive effects of the Arab Spring on the Turkey‘s regional policy: 

1. Turkey‘s increasing role in the region and also for West countries. The Arab Spring has 

fundamentally impact on regional power balances between Turkey, Iran, Israel and the Arab world. 

Regional balance of power has changed in favor of Turkey. Western countries and also regional 

actors demand regional restructuring based on democratic values. In that sense, expectations from 

regional change overlap with the needs of West. Turkey tries to use this overlap in order to facilitate 

a peaceful and soft transformation of the region which will be for the benefit of both the region and 

the West.  

2. The end of personalistic and authoritarian regimes in the Middle East helped to 

institutionalize and normalize both domestic and foreign policies of regional states, as well as 

Turkey‘s regional policy. And it is easier for Turkey to improve the relations with the new more 

democratic and responsible regimes in the region rather than with authoritarian states. Because it is 

expected that the Arab states will decrease their military spending during the post-Arab Spring 

period. Resources will be used for social and economic development. So Turkey‘s role among the 

Arab countries increases as a state with high military development level. 

3. Turkish model. Turkey has really benefited from the Arab Spring, because, I think, Turkey 

is needed more and more as a model or inspiration for the countries of the Middle East. That‘s way, 

Turkey has been able to take advantage of these change. The Arab Spring has brought into the 

forefront the ―Turkish model‖ and discussions about its applicability to the countries going through 

transformation in the region. Turkish model consists of two versions. One version is -that existed up 

to very recently- where the military in Turkey acted a kind of empire behind the scenes. The second 

version is a political system that has blended Islam and democracy. If you ask whether any of these 

two versions of the Turkish model are likely to take place in the Middle East, I would argue that the 

conditions in the Middle East are vague. For instance, at Egypt, it is more likely to see in Egypt the 

first version of the Turkish model: military not governing directly but having the final say behind 

the scenes. The process is long and daunting. It seems to me lots of setbacks will emerge on the 

way. But, this model won‘t necessarily work in Arab Spring countries, especially in places like 

Egypt, where many in the predominantly Muslim populations see secularism as anti-religion. 

Additionally, Egypt‘s constitution has just been rewritten under the guidance of an Islamist 

dominated parliament and a Muslim Brotherhood presidency. 

Tunisia is much better equipped to emulate the Turkish model. The leader of one of the most 

popular political parties in Tunisia, where the Arab Spring began, says his model for the 

development of democracy in the Muslim world is Turkey. ―Turkey is a model country for us in 

terms of democracy,‖ Rachid Ghannouchi, leader of Tunisia's Ennahda Party said in October of 

2011, at the height of the Arab Spring uprisings that shook the Middle East and North Africa. That 

same year, Hillary Clinton was even more effusive in describing Turkey as a shining example for 

democratic development in the region. [10] 

In sum, this article evaluates Turkish role in the Arab Spring, its responses for these 
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transformations in the region and also the positive and negative effects of the Arab Spring to the 

Turkey‘s Middle East policy. Recent Arab revolutions have brought both opportunities and 

challenges to Turkish foreign policy. As a country enjoying high popularity on Arab streets, Turkey 

has increased its profile in the region due to its robust economic growth and political transformation 

by consolidating democracy addressing long overdue questions. Under the ambitious zero problems 

with neighbors policy Turkey had also expanded contacts with many of the Arab regimes in the 

region. However, as Arab Spring knocked on the doors of Turkey‘s immediate neighborhood –

Syria-, it became clear that Turkey‘s zero problems with neighbors policy needs to be reconsidered 

in a way that would take into account people‘s aspirations for rights and freedoms. Turkey‘s 

position, in this respect will have decisive impact on regional power balances between Turkey, Iran 

and Arab world in post-Arab Spring period. 
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The article related to research the diplomatic ties and current external political relations between 

USA and Egypt after Arab spring. Moreover, investigation looks at the basic problems and confusions 

which cover Middle East region with the participation of USA based on Egypt revolution. Likewise, 

the dominating efforts of the U.S. are also investigated in the article. Therefore, USA will always be 

interested in the Middle East for the interests of the global energy market. 
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ƏRƏB BAHARINDAN SONRA ABġ - MĠSĠR MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

 

Məqalə Ərəb baharından sonra ABŞ və Misir arasındakı diplomatik münasibətlər və müasir 

xarici siyasi əlaqələrin araşdırılmasına istiqamətləndirilmişdir. Bundan əlavə, məqalədə ABŞ-ın 

iştirakı ilə Orta Şərqi əhatə edən fundamental problem və ziddiyətlər öz əksini tapmışdır. Eyni 

zamanda, ABŞ-ın Orta Şərq regionunda dominant dövlətə çevrilmək səyləri tədqiq edilmişdir.  
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США - ЕГИПЕТ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ 

 

В этой статье рассказывается текущих внешних политических отношений и 

дипломатических связей между США и Египтом после арабской весны, а также были 

исследованы основные проблемы, которые покрывают регион Ближнего Востока с участием 

США, основываясь на революции Египет. 

Ключевые слова: Египетская революция, ―Арабская весна‖, США, Средний Восток 

 

Egypt-United States relations refers to the current and historical relationship between Egypt and the 

United States. USA - Egypt relations are at a low level after Mubarak‘s fall. Not, as many suspected, 

because of the rise of the Muslim Brotherhood and the Salafis, but because America‘s supposed friends 

in the Egyptian military recipient of $1.3 billion dollars in annual aid have whipped up anti-American 

sentiment at a feverish pace. It may have started as a political ploy, a way to build support on the street 

and highlight the army‘s nationalist credentials. But now, it appears, they have lost a control. Recently, 

Egyptian government announced that 19 Americans including the son of a top USA official would be 

put on trial, facing up to five years in prison. Their crime, apparently, is working for American NGOs—

the National Democratic Institute and the International Republican Institute—that have offered support, 

funding, and election monitoring for Egypt‘s uneven transition. [1] 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
http://en.wikipedia.org/wiki/Bilateralism
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Egypt
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States
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Nevertheless, in this circumstance consensus has been forged on the most crucial issue facing the 

role of the armed forces. All major political forces agree that the military must go back to the barracks 

and cease interfering in day-to-day politics. There are differences on specifics, such as parliamentary 

oversight over the military budget and immunity provisions for senior officers but, notwithstanding its 

ability to outmaneuver its opponents, the military‘s influence in politics will be significantly 

curtailed.  

 Once the handover of power takes place later this year, the Muslim Brotherhood, the largest 

party in parliament, along with a newly elected president, will need to show they can do more than 

just play politics. Rather than simply reflecting public opinion, they should lead it, pushing their 

constituencies to grapple with and confront difficult realities. That will mean taking unpopular 

positions—on issues like subsidy reform and tax policy—and resisting the temptation to use 

scapegoats to distract from domestic woes. In a place like Egypt, where anti-American sentiment is 

pervasive, it remains to be seen whether the Brotherhood and rest of the Egypt‘s new political elites 

will be able to refashion a new, mutually beneficial relationship with their American counterparts. [2] 

  Egypt‘s military rulers, through their cynicism and incompetence, have threatened to damage, 

perhaps irreparably, the USA - Egypt relationship. It would be ironic if Egypt‘s ascendant Islamists 

could prove better allies. But, considering the remarkably low bar the military has set, it wouldn‘t be 

altogether surprising. [3] 

Despite differences and periods of friction in relations between the two countries, the U.S.-

Egyptian relations under Mubarak had evolved, moving beyond the Middle East peace process 

towards an independent bilateral friendship. It was in the USA interest that Egypt was able to present 

moderate voice in Arab councils and to persuade other Arab states to join the peace process and to 

normalize their relations with the U.S. [4] 

The U.S.-Egyptian relationship is rooted in strategic calculation. It bolsters peace between Egypt 

and Israel and makes possible broader peace in the region. The U.S.-Egyptian relationship has helped 

Egypt modernize its military and has added weight to its position as a stabilizing regional force. 

America's support has also strengthened Egypt's economy. As has been true for the past two decades, 

a moderate Egypt is the key to peace and stability in the Middle East and a strong U.S.-Egyptian 

relationship is essential to securing American presence in the region. [5] 

American assistance has contributed to Egypt's stability and gives the United States considerable 

influence in key decisions about Egyptian policies. Using military supply or assistance as direct, 

visible leverage is extremely dangerous, reinforcing the impression on the Egyptian street that its 

government is subservient to the United States. Such signals weaken the ability of the United States to 

pursue mutually beneficial initiatives. [6]  

The United States must set new goals and priorities for the U.S-Egyptian relationship that 

redefine the U.S. strategic view of the relationship within the context of Egypt's role in the Arab 

world. The dialogue must broach sensitive questions-the intellectual debate in Islam, the way Egypt's 

media addresses the role of the American-Jewish community, Israel, and the United States. These 

consultations must address Egypt's virtually stagnant economic reform program and put on the table 

discrete steps that Egypt should take to create a properly functioning market economy. The United 

States should offer its influence with international financial institutions and the business community 

to match steps that Egypt takes. [7]  

On March 1, the Egyptian government lifted the travel ban on seven Americans who were still in 

Egypt, allowing them to leave the country. A major diplomatic breach was avoided, giving the 
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impression that the crisis had been resolved. This appears to be the interpretation of the Obama 

administration, which waived congressional conditions on military aid, citing the importance of 

maintaining a ―strategic partnership‖ with Egypt.2 However, the charges against the Americans 

remain, and there is no sign that the American NGOs in question will be able to reopen anytime soon. 

More importantly, the vast majority of affected NGOs-which are Egyptian rather than American—

still find themselves on trial and under attack.[8] 

However lately Egyptian-American relations have become a little tense. This is due to a great 

extent to the Egyptian unwillingness to send troops to Afghanistan and Iraq in peace stabilization 

missions. Egypt strongly backed the U.S. in its war against international terrorism after the September 

11th attacks of 2001, but refused to send troops to Afghanistan during the war and after it. Egypt also 

opposed U.S. military intervention of March 2003 in Iraq, continued to oppose U.S. occupation of the 

country after the war and further refused to comply with U.S. requests to send troops to the country 

even under a UN umbrella. [9] 

The issue of participation in the post-war construction efforts in Iraq has been controversial in 

Egypt and in the Arab world as a whole. Opponents say that the war was illegal and it is necessary to 

wait until Iraq has legal representative government to deal with it. On the other hand supporters of 

participation argued that the responsibility to protect Iraqis and to help them in time of crisis should 

prevail and guide the Egyptian action in Iraq, despite the fact that the Iraqis do not agree.[10] 

In briefly, both sides must recognize that the U.S.-Egyptian relationship has changed and now 

reflects new political realities, such as Egypt's struggling economic condition and concerns over 

governance and human rights. This generation of leaders must set new goals for the relationship and 

recalibrate the dialogue so that it reaches beyond the institutions of government and engages religious 

leaders, media, intellectuals, and the business establishment on both sides. 
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XƏZƏRĠN HÜQUQĠ STATUSU ĠLƏ BAĞLI BEYNƏLXALQ DANIġIQLAR 

 

Müasir dövrdə Xəzər regionu bir çox böyük dövlətlərin maraq dairəsindədir və enerji amili bu 

regionun geostrateji üstünlüyünü daha da artırır. Xəzərin hüquqi statusu beynəlxalq məsələdir və 

bu müstəvidə ilk növbədə dünyanın aparıcı dövlətləri olan ABŞ və Rusiya, Avropa və Asiya 

dövlətlərinin, o cümlədən region ölkələrinin maraqları kəsişir. Məqalədə Xəzərin statusu məsələsi 

ilə bağlı danışıqlar müzakirə olunur. 
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In modern times, many great powers in the interests of the Caspian region and increases the 

power factor of the region's geo-strategic advantage. The legal status of the Caspian Sea is the 

international issue and the world's leading countries and the context in which the US and Russia, 

European and Asian countries, including the countries of the region's interests intersect in this 

region. The article discusses the negotiations on the status of the Caspian Sea. 
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СТАТУСУ КАСПИЙСКОГО МОРЯ 

 

В наше время в интересах многих великих держав находится Каспийский регион и 

повышает коэффициент мощности геостратегического преимущества региона. Статус 

Каспийского моря правовой и в этом деле замешаны в первую очередь ведущие страны мира 

США и Россия, страны Европы и Азии, в том числе страны, представляющие интересы для 

региона взгляды которых пересекаются.В статье рассматриваются переговоры о статусе 

Каспийского моря. 
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Xəzər dənizi dünyada mühüm geosiyasi əhəmiyyətinə və zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına 

görə seçilən bölgələrdən biridir. XX əsrin son onilliyində beynəlxalq aləmdə gedən ictimai-siyasi 
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proseslər, təkqütblü dünya nizamının yaranması, qloballaĢma və s. nəticəsində Xəzər dənizi və 

Qafqaz regionu yenidən öz əhəmiyyətinə dünya siyasətinin əsas hədəflərindən birinə çevrilmiĢdir 

(1. s. 128-130). 

Xəzərin hüquqi statusu böyük məsələləri – ekologiya, gəmiçilik, dənizin təbii və bioloji 

ehtiyatlarının qorunması, çirklənmənin qarĢısının alınması və s. məsələləri əhatə edir. Bu məsələlər 

üzərində bu günə qədər də dövlətlərarası siyasi və elmi-nəzəri diskussiyalar getməkdədir. Bu 

mübahisələr bəzən açıq Ģəkildə dövlətlərarası qarĢıdurma və münaqiĢə səviyyəsinə gəlib çıxır. Yeni 

müstəqillik qazanmıĢ hər bir sahilyanı dövlət öz müstəqilliyini möhkəmləndirmək və 

iqtisadiyyatının çoxsaylı problemlərini həll etmək üçün Xəzərin təbii ehtiyatlarından maksimum 

Ģəkildə bəhrələnmək istəyir. 

Xəzərin təbii ehtiyatlarına gəldikdə isə onu qeyd etmək lazımdır ki, bu region dünyanın ən 

zəngin karbohidrogen və digər təbii, bioloji ehtiyatlara malik olan bölgələrindən biridir. XX əsrdə 

neft faktoru sənaye sivilizasiyasının hərəkətverici qüvvəsinə çevrildikdən sonra Xəzər dənizi və 

Qafqaz regionu öz əhəmiyyətinə görə dünyada mərkəzi yerlərdən birini tutdu (2. s. 73) 

Demək olar ki, 250 il ərzində Rusiya-Ġran siyasi və iqtisadi maraqları zonası olan Xəzər dənizi 

SSRĠ-nin dağılmasından sonra Rusiya-Ġran-Azərbaycan-Qazaxıstan-Türkmənistan maraqlarının 

zonasına çevrildi. Sovet Sosialist Respublikaları Ġttifaqının gənc varisləri dəniz sərvətlərinə 

hüquqları olduğunu elan etdilər və məhz bu vəziyyət Xəzər dənizinin statusu siyasi problemini 

tamamilə yeni siyasi səviyyəyə çıxarmıĢ oldu. YaranmıĢ vəziyyəti aydınlaĢdırmaqdan ötrü ilk 

növbədə bu problemin yaranma tarixçəsinə nəzər salmaq lazımdır. Xəzərin statusu problemi ilk 

dəfə I Pyotrun ―fars yürüĢü‖ zamanı (1722-1723-cü illər) meydana çıxmıĢdır və onun köklərini bu 

yürüĢün ardınca baĢ tutmuĢ Peterburq (1723-cü il), RəĢt (1729-cu il), Gülüstan (1813-cü il) və 

Türkmənçay (1828-ci il) müqavilələrində axtarmaq lazımdır. Ümumilikdə bu müqavilələrin 

mahiyyəti Xəzər dənizinin tamamilə Rusiyanın tabeliyinə keçməsindən ibarət idi. BaĢqa sözlə, o 

zamanlar Xəzərə beynəlxalq dəniz və ya beynəlmiləl göl kimi deyil, Rusiyanın daxili (qitədaxili) 

dənizi kimi baxılırdı. Sovet Rusiyası Xəzərə olan monopoliya hüquqlarından imtina etdi və 1921, 

1935 və 1940-cı il müddətsiz bağlanmıĢ Sovet-iran müqavilələri Xəzər dənizində iki Xəzəryanı 

dövlətin – SSRĠ və Ġranın dəniz fəaliyyətinin həyata keçirilməsinə olan bərabər və müstəsna 

hüquqlarını müəyyən etdi. O zamanlar geniĢ istifadə edilən ―Sovet-iran dənizi‖ termini yalnız bu iki 

dövlətin, onun təĢkilat və vətəndaĢlarının dənizdən istifadə etmək hüququ olması deməkdir. Xəzər 

dənizinin üçüncü ölkələr üçün bağlı olması 1935-ci il müqaviləsinin 14-cü bəndində aydın Ģəkildə 

müəyyən edilmiĢdir. Orada deyilir: ―Bütün Xəzər dənizi boyunca yalnız SSRĠ və Ġrana və eynilə 

razılığa gələn tərəflərdən birinin vətəndaĢları və ticarət nəqliyyat təĢkilatlarına məxsus olan və 

müvafiq olaraq SSRĠ və Ġran bayrağı altında üzən gəmilər yerləĢə bilər‖. Onlar gəmilərdə heyət 

qismində yalnız onların dövlətlərinə aid Ģəxslərin olması haqqında bərabərhüquqlu Ģəkildə razılığa 

gəldilər. Ġran hətta SSRĠ-nin Pəhləvi (Ənzəli) portunun idarə heyətinin tərkibində fars vətəndaĢı 

olmayan xidmətçilərin, iĢçilərin və podratçıların olmaması xahiĢini də yerinə yetirdi (2. s. 70-71).  

Lakin sovet Rusiyası Xəzər dənizinin ―Rusiya daxili dənizi‖ statusunu ―Sovet-Ġran daxili 

dənizi‖ statusuna dəyiĢməyə razı olaraq nə qeyd edilmiĢ müqavilələrin imzalanması zamanı, nə də 

sonralar dənizlərə və ya beynəlmiləl göllərə münasibətdə adətən olduğu kimi Xəzər dənizində 

sərhədlərin müəyyən edilməsi və ərazi sularının ayrılması haqqında məsələ qoymamıĢdır. 

Təqdirəlayiqdir ki, bütün bu illər ərzində Ġran da bu cür məsələ irəli sürməmiĢdir. Əksinə hər iki 

tərəf dəfələrlə Xəzərdaxili sərhədlərin olmamasını qeyd etmiĢlər. Məsələn, 1976-cı ildə Ġran XĠN-in 

SSRĠ səfirliyinə göndərdiyi notada deyilir: ―Xəzər dənizində Ġran və Sovet Sosialist Respublikaları 
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Ġttifaqı arasında dəniz sərhəd xəttinə münasibətdə heç bir müqavilə və saziĢ və ya müəyyən edilmiĢ 

qayda yoxdur‖. Bununla belə, 1934-cü ildən etibarən hər iki tərəf həm suda, həm də havada Ģərti 

olaraq Astara-Həsənqulu xətti üzrə sərhədi qoruyur və hüquqi Ģəkildə müəyyən edilməmiĢ bu dəniz 

sərhədi Xəzərə aid Sovet-Ġran qarĢılıqlı münasibətlərində qarĢılıqlı Ģəkildə riayət edilən (hərbi-dəniz 

qüvvələri və DĠXK-nın yardımı ilə olsa belə) ―hüquqi‖ normaya çevrilmiĢdir (1. s. 135). 

Lakin siyasidən çox, geosiyasi olan 1921, 1935 və 1940-cı il müqavilələrinin maddələri sovet 

dövründə artıq öz qüvvəsini itirdilər. Beləliklə, onu da qeyd etmək lazımdır ki, SSRĠ tərəfində 

Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi üzrə birtərəfli fəaliyyət həyata keçirilmiĢdir. 1982-ci il SSRĠ-

nin dövlət sərhədləri haqqında qanunda deyilir ki, SSRĠ-nin dövlət sərhədi ―göl və digər su 

hövzələrində SSRĠ-nin dövlət sərhədinin çıxıĢını göl və ya digər su hövzəsinin sahili ilə birləĢdirən 

düz xətt üzrə‖ müəyyən edilir. Deməli, bu qanun Xəzər dənizini Ġranın razılığı olmadan göl statusu 

üzrə SSRĠ ilə Ġran arasında bölmüĢdür (2. s. 73). 

Bununla əlaqədar olaraq bütün Xəzəryanı dövlətlər sovet dövründə Xəzərin beynəlxalq-hüquqi 

statusunun yaranmaması və yaranmıĢdısa da yanlıĢ istiqamətdə yaranması fikri ilə yekdilliklə razı 

idilər. Bu səbəbdən Xəzərin yeni statusunun yaradılmasına eyni zamanda bütün Xəzəryanı dövlətlər 

qoĢuldular. 1992-ci ildən onlar artıq faktiki olaraq çoxtərəfli münasibətlər və danıĢıqların əsasını 

qoydular. Bu proses hal-hazırda da davam edir. Buna paralel olaraq ikitərəfli görüĢ və danıĢıqlar da 

gedir. 

SSRĠ-nin dağılması və Azərbaycan, Qazaxıstan, Türkmənistan və Rusiya kimi yeni müstəqil 

dövlətlərin yaranması ilə Xəzəryanı dövlətlərin sayı beĢ olmuĢdur. Hal-hazırda bu dövlətlər öz 

iqtisadi və siyasi maraqlarını nəzərə alaraq, Xəzərdən istifadənin özlərinə sərfəli variantlarını irəli 

sürürlər. Bəzi dövlətlər Xəzərdən sahilyanı dövlətlərin birgə istifadə etməli olduğunu, baĢqa sözlə  

desək, onu yalnız sahilyanı dövlətlərə məxsus olan qapalı su hövzəsi hesab edirlər. Digər ölkələr 

Xəzər dənizinin dünya praktikasına uyğun sektorlara bölgüsünü prinsipini təklif edir. Hazırda 

Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan arasında dənizin dibinin milli sektorlara bölgüsü haqqında 

müqavilə bağlansa da, Xəzərin statusu məsələsi hələ ki, tam həll olunmayıb. Ġran və Türkmənistan 

Xəzərin hüquqi statusu məsələsində nümayiĢ etdirdiyi fərqli (qeyi-konstrukriv) mövqe aradan 

qalxmamıĢ, bu iki dövlətin dənizin Azərbaycan sektorunda yerləĢən bəzi yataqlara olan iddiaları 

Xəzəryanı dövlətlər arasında münasibətləri bir qədər də gərginləĢdirmiĢdir (4. s. 174). 

Xəzərin hüquqi statusu beynəlxalq məsələdir və bu müstəvidə ilk növbədə dünyanın aparıcı 

dövlətləri olan ABġ və Rusiya, Avropa və Asiya dövlətlərinin, o cümlədən region ölkələrinin 

maraqları kəsiĢir. Bu dövlətlərdən hər biri yaxĢı dərk edir ki, Xəzərdə mövqe tutmaqla bütövlükdə 

Qafqazda, Mərkəzi Asiya və Orta ġərqdə üstün imkan qazanmaq olar. 

Xəzərin hazırkı statusu 1921-ci il fevralın 26-da imzalanmıĢ Rusiya-Ġran dostluq müqaviləsi, 

həmçinin 1940-cı il martın 25-də imzalanmıĢ Ticarət və Gəmiçilik haqqında (sudaüzmə) SaziĢə 

əsasən tənzimlənir. Həmin bölgüdə sərhədləri Astaradan (Azərbaycan) Həsənqulu (Türkmənistan) 

adlanan yaĢayıĢ məskəninə qədər olan düz xətt üzrə Ġrana 14%, SSRĠ-yə 86% pay düĢmüĢdür. SSRĠ 

isə öz daxili qaydaları ilə (orta xətt prinsipi üzrə) Xəzər dənizini dörd respublika arasında – Rusiya 

(19%), Qazaxıstan (29%), Azərbaycan (21%) və Türkmənistan (16%) milli sektorlara bölmüĢ və 

respublikaların su sərhədlərini müəyyən etmiĢdir. Beynəlxalq müĢahidəçilərin fikrinə görə, indi heç 

bir əsas və zərurət yoxdur ki, bu bölgüyə yenidən baxılsın. Əgər yenidən baxılsa belə, bölgü yenə 

həmin prinsiplər əsasında aparılmalıdır ki, buna uyğun olaraq da nə Ġrana 20%-lik pay, nə də ki, 

Türkmənistana əlavə yataq vermək mümkün deyil. 1996-cı il noyabrın 12-də AĢqabadda Xəzəryanı 

ölkələrin qarĢılıqlı razılaĢmasına əsasən, hazırkı hüquqi rejim və razılaĢmalar yeni Konvensiya 
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qəbul olunana qədər qüvvədədir. Varis-dövlətlər 1991-ci il dekabrın 21-də Almatı Deklarasiyası 

qəbul edərək sabiq SSRĠ-nin bağladığı bütün beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirməyə təminat 

verdiklərinə görə Sovet-Ġran razılaĢmasının hüquqi varisliyini də qəbul etmiĢ olublar (8. s. 678) 

Müasir dövrdə Xəzər regionu geosiyasi baxımdan dünyanın aparıcı dövlətləri arasında kəskin 

rəqabət meydanına çevrilən regionlardan biri hesab olunur. Regionda müasir geosiyasi situasiyanı 

səciyyələndirən və onun əsas xüsusiyyəti kimi çıxıĢ edən bu kəskin rəqabət, bir tərəfdən, burada 

neft-qaz kontraktlarında iĢtirak uğrunda iri kompaniyalar arasında, digər tərəfdən isə, neft və qazın 

bu regionda dünya bazarlarına nəqlində iĢtirak uğrunda dövlətlər, xüsusilə də Rusiya və ABġ 

arasında yaranan və getdikcə daha da güclənən tendensiya ilə müĢayiət olunur ( 2. s. 89-90). 

Bütün bunlara görə də qeyd etmək olar ki, Xəzər regionunun əhəmiyyəti onun enerji 

ehtiyatlarının iĢlənilməsinin perspektivləri ilə müəyyən olunur. Xəzər dənizi hövzəsi özünün böyük 

karbohidrogen resursları ilə indiki zamanda dünya siyasəti və iqtisadiyyatına əhəmiyyətli dərəcədə 

təsir edən mühüm geostrateji və geoiqtisadi amillərdən birinə çevrilmiĢdir. XXI əsrin əvvəlində bu 

və ya digər ölkənin geosiyasi mövqeyinin müəyyən edilməsində onun enerji ehtiyatları və onların 

nəqli vasitələri üzərində nəzarəti dərəcəsi, onların beynəlxalq terrorizm qüvvələrindən etibarlı 

müdafiəsini təmin etmək qabiliyyəti bilavasitə rol oynayır (3. s. 40-44). 

Keçən əsrin 90-cı illərin əvvəlində dünyanın iki fövqəldövlətindən biri olan SSRĠ-nin dağılması 

nəticəsində Cənubi Qafqazda və Orta Asiyada müstəqil dövlətlərin, o cümlədən Azərbaycan 

Respublikasının meydana çıxması ilə Xəzər regionu ilə bağlı bir çox, əvvəllər dəyiĢməz olan 

geosiyasi reallıqların radikal Ģəkildə yenidən baxılmasına gətirib çıxardı. 

Bu regiona güclü təsir göstərən mühüm xarici amil XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəlində burada 

geosiyasi və geoiqtisadi maraqları olan ölkələr dairəsinin xeyli geniĢlənməsidir. Ənənəvi geosiyasi 

oyunçular olan Rusiya, ABġ, Böyük Britaniya, Türkiyə və Ġrandan baĢqa, Xəzər regionunda 

getdikcə daha çox fəallıq Fransa, Çin, Pakistan, Səudiyyə Ərəbistanı, Yaponiya və bir sıra digər 

dövlətlər göstərirlər ki, bu da özünə məxsus geosiyasi baĢsındırma yaradır (6. s. 103-105). 

Xəzər regionunda geosiyasi qüvvələrin bölünməsinə əhəmiyyətli təsir edən mühüm geoiqtisadi 

amil burada böyük neft və qaz ehtiyatlarının olmasıdır. Rusiya ekspertlərinin verdikləri qiymətə 

görə, dünya neft ehtiyatları 150 mlrd. Ton olduğu halda bu regionun payına 25 mlrd ton neft düĢür. 

Qərb ekspertlərinin fikrincə isə Xəzər dənizindən xammalı, ərəb neftinə alternativ kimi, Avropa 

üçün 2010-cu ilə, ġimal dənizindən hasilat azaldığı zaman, böyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir. Nyu-

York Tayms-ın verdiyi qiymətə qiymətə görə, təkcə Qazaxıstan, Azərbaycan və Türkmənistan 100 

mlrd. Bareldən çox neftə malikdir ki, bu da Xəzər regionunu dünyada miqyasına görə Sibir və Ġran 

körfəzindən sonra üçüncü edir. Bütün bunlar da onu planetdə əsas geosiyasi və geoiqtisadi təsir 

mərkəzlərindən birinə çevirir. Digər tərəfdən həm qonĢu, həm də xeyli uzaq ölkələrin Xəzər 

regionuna artan marağı təkcə Xəzərdə böyük neft qaz ehtiyatlarının olması ilə bağlı deyil, bu həm 

də dünyanın rəqabətdə olan qüvvələrinin geosiyasi sahəsində sıxıĢdırılması, onun Xəzərdə ənənəvi 

üstün rolundan məhrum olunmasına real təhlükə yaradılmıĢdır (6. s. 105). 

Qərbin və Rusiyanın enerji resursları uğrunda geosiyasi rəqabəti dolayı olaraq keçən əsrin 80-ci 

illərinin axırlarından baĢlayaraq Cənubi Qafqaz münaqiĢələrində təzahür etməklə 90-cı illərin 

ortalarından 20 sentyabr 1994-cü ildə Bakıda ―Əsrin müqaviləsi‖ imzalandıqdan sonra daha nəzərə 

çarpan Ģəkil almıĢdır (5. s. 22). 

SSRĠ-nin süqutundan sonra Xəzərsahili dövlətlərin sayının ikidən beĢə yüksəlməsi Xəzər 

dənizinin hüquqi statusuna yenidən baxılmasını zəruri etdi. Bunun da nəticəsində Xəzərin 

delimitasiyası və burada dövlət sərhədlərinin müəyyənləĢdirilməsi məsələsi aktuallaĢdı. 1992-ci 
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ildən baĢlayaraq Xəzərsahili dövlətlərin ikitərəfli və çoxtərəfli görüĢlərdə Xəzərin hüquqi statusu 

məsələsi ilə bağlı müzakirə və danıĢıqlar baĢlamıĢ oldu. Bununla da Xəzərin hüquqi statusunun 

həllində fərqli mövqelərinin ortaya çıxması ilə günümüzə qədər davam edən, 

Xəzərsahili dövlətlərin xarici siyasət strategiyasında mühüm yer tutan status məsələsi ilə bağlı 

danıĢıqlara start verildi. Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən olunması və onun 

delimitasiyası məsələsi üzrə sahilyanı dövlətlərin uzun sürən müzakirələri sırf nəzəri sahədən 

təcrübəyə keçmiĢdir. Lakin bu müddət ərzində hələ də Xəzərin hüquqi statusu müəyyən edilməyib, 

belə ki, hətta illər ərzində hövzənin dəniz və ya göl olması statusunu təyin edən konsensusu əldə 

etmək mümkün olmamıĢdır. Hüquqi status məsələsinin sonrakı müzakirələri də göstərdi ki, Xəzərin 

hüquqi statusu probleminə hər bir dövlət fərqli yanaĢır və bu zaman daha çox hüquq normalarına 

deyil milli maraqlarına söykənirlər (7. s. 64). 
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münaqişəsində göstərdiyi fəaliyyət nəzərdən keçirilmişdir.  

Açar sözlər: konfliktlər, beynəlxalq və diplomatik danışıqlar, vasitəçilik, beynəlxalq 

təşkilatların fəaliyyəti 
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PEACEFUL RESOLUTION OF INTERNATIONAL CONFLICTS 

 

The article discusses the solution of historical, international and regional conflicts, special 

attention was paid on diplomatic negotiations, mediation and third-party methods, the impact of 

media on negotiation process was reviewed. The subject was studied on the basis of foreign and 

domestic sources. Moreover, the article focused on the actions of international organizations on 

Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict. 

Key words: conflicts, international and diplomatic negotiations, mediation, international 

organizations’ activities 

 

В международных отношениях, как в теории, так и на практике существует различные 

методы разрешения конфликтов. События последних лет показывают, что к понятию 

«конфликт» приходится обращаться намного чаще, чем этого хотелось бы на самом деле.  

 Что же такое конфликт? Данное понятие употребляется в международном праве 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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неоднозначно, так как нет четких определений понятий урегулирования, разрешения 

конфликтов и его видов. Но в этой статье я рассмотрю методы разрешения международных 

конфликтов мирным путем.  

 Особенно актуальным в XX веке стали региональные конфликты, характеризующиеся 

высокой военной масштабностью и переходом на более глобальный уровень. В годы 

«холодной войны» эти конфликты занимали второстепенное значение, считались 

локальными, тогда как сейчас достигли эскалации своего развития. Особенно остро на 

передний план вышла деятельность международных организаций по «мирному» разрешению 

локально-региональных конфликтов, пути и методы урегулирования и посредническая 

деятельность и прочее в этом роде. Пользуясь уставом ООН о праве народов на 

национальное самоопределение, эти этнические меньшинства позже выдвигают права на 

свои территориальные притязания (1952 год, резолюция ООН №637 "Право народов и наций 

на самоопределение"). Сюда же можно отнести Армяно-Азербайджанский Нагорно-

Карабахский конфликт, где сепаратистская Армения ссылаясь на данную декларацию 

всячески пытается оправдать собственную захватническую политику. Таким образом, 

стирается тонкая грань между самоопределением наций и принципом нерушимости границ. 

Деятельность Большой Восьмерки занимает здесь лидирующее положение. Так например, 

США своею деятельностью не только всячески поджигает, но и подталкивает к 

«принужденному установлению демократии» в различных регионах мира: в Ираке в 

результате религиозных столкновений между суннитами и шиитами практически весь 

Ближний Восток вовлекается в этот вооруженный конфликт. Под лозунгом гуманитарной 

помощи США создает плацдармы. Поддерживая политику Si vis pacem, para bellum «хочешь 

мира — готовься к войне» США поддерживает внутренние интернационализированные 

конфликты, которые приобретают международный характер. 

 В последнее время процесс переговоров занимает определенную позицию как мирное 

средство разрешения международных конфликтов. Переговоры представляют собой более 

целостный, системный подход в отличие от других видов урегулирования конфликтных 

ситуаций таких как, например, консультаций, дискуссий, которые не обязательно требуют 

совместного принятия решений. В международной политике возрастает роль переговоров 

как средства установления и регулирования международных отношений, когда активизация 

событий переговорного процесса сменялась полосой отчуждения и обострения проблем. 

Переговоры становятся не только ведущим средством разрешения международных споров, 

но и действенным инструментом построения и регулирования международных отношений, 

что особенно проявилось во второй половине XX столетия. 

 Вопросы дипломатии как способ реализации внешнеполитического решения 

представляет собою особый интерес. Понятие дипломатия по-разному определяется в 

научной литературе. В исследованиях американского профессора Б. Марти «Международное 

право дипломатии» дипломатические методы классифицированы как: «классические, 

тройственные и парламентские», а в таких известных работах, как «Дипломатия» Г. 

Никольсона, «Руководство по дипломатической практике» Э. Сатоу эти определения исходят 

из непосредственной связи дипломатии с переговорным процессом. Появился даже 

специальный термин – «открытая» или «публичная» дипломатия, то есть степень 

доступности обсуждаемого вопроса общественности. Термин появился с начала ХХ века, 

особенно активным стал после окончания Первой мировой войны, когда с идеей публичной 
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дипломатии выступил президент США В. Вильсон.  

Переговоры, как метод разрешения международных конфликтов мирным путем являются 

непосредственно двусторонними или многосторонними. К первому можно отнести 

переговоры между Ираном и Евросоюзом в лице США по введенной санкции против Ирана в 

2010 году в связи со спорами вокруг иранской ядерной программы. Санкции усилили 

ограничения для Ирана во внешней торговле, финансовой сфере, энергетическом секторе и 

технологиях, установили запрет на страхование и перестрахование европейскими 

страховыми компаниями государства Иран и принадлежащих Ирану частных компаний, но 

позже были отменены.  

К многосторонним международным переговорам можно отнести, например, регулярно 

возобновляющийся с 2003 г. поэтапные шестисторонние переговоры по ядерной программе 

Северной Кореи, где участвуют Россия, Китай, Япония, США и Южная Корея. В конфликте 

США и Северной Кореи остальные страны играют роль посредников, призванных 

способствовать урегулированию конфликта.  

Сегодня самым влиятельным международным политическим клубом по урегулированию 

конфликтов и споров международного характера является регулярные встречи "Большой 

восьмерки" куда входят лидеры семи индустриально развитых государств. В 2011 году 

президенты США, России и Франции на 37-ом саммите «Большой восьмерки» (G8) во 

французском городе Довиле выступили с совместным заявлением по карабахскому 

конфликту. На встрече обсуждалась, что в результате усилий, приложенных 

сопредседательствующими странами Минской группы ОБСЕ на всех уровнях, был составлен 

Документ об основных принципах, предлагающий комплексное мирное урегулирование 

конфликта. Этот документ позволит сторонам сдвинуться с неприемлемого статус-кво. 

Известно, что во время саммитов "Большой восьмерки" не принимаются окончательные 

решения, но обсуждаются наиболее важные проблемы мировой политики и вырабатывается 

общее мнение о том, как их решать. Основным документом саммита является коммюнике - 

совместное итоговое заявление, которое оглашается на заключительной встрече. 

  Известные американские политологи Роджер Фишер и Уильям Юри видят в 

переговорах, прежде всего, стремление к консенсусу: для них это совокупность практик, 

которые позволяют мирно сочетать антагонистические интересы, "метод достижения 

соглашения на дружеской основе, без поражения сторон". 

В сравнении с другими способами урегулирования и разрешения конфликта 

преимущества переговоров состоят в том, что в процессе переговоров происходит 

непосредственное взаимодействие сторон, что в свою очередь позволяет участникам 

конфликта выработать такое соглашение, которое удовлетворило бы каждую из сторон и 

позволило б избежать длительного судебного разбирательства, которое может закончиться 

проигрышем одного из них. В свое классическом труде Антуан Пеке «Рассуждение об 

искусстве переговоров» убежден, что для того чтобы достичь совершенства в искусстве 

переговоров, следовало бы родиться без единого недостатка с точки зрения как душевных, 

так и умственных качеств. Но поскольку такой идеал человеку недоступен, он призывал 

переговорщиков непрестанно учиться, совершенствуясь в теории и практике переговорного 

процесса. Переговоры можно рассматривать как науку и искусство достижения соглашений 

в процессе коммуникаций.  

Одним из главных факторов в урегулировании конфликта и в его результативности 
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является переговоры с участием третьего, незаинтересованного государства, так называемые 

«добрые услуги» и посредничество. Посредническая деятельность по Нагорному Карабаху и 

безуспешные мирные переговоры, начатые с мая 1994 года, когда стороны достигли режима 

прекращения огня, до сих пор продолжаются под эгидой Минской группы ОБСЕ и при со-

председательстве России, Франции и США. Целью стран-членов ОБСЕ является обеспечение 

постоянного форума для переговоров между Азербайджаном и Арменией по мирному 

разрешению кризиса на базе принципов, обязательств и положений ОБСЕ.  

Медиация как метод разрешения конфликтов сегодня признана и востребована в 

глобальном масштабе. Благодаря международной поддержке сфера ее применения постоянно 

расширяется. В качестве официальных медиаторов обычно выступают: межгосударственные 

организации например, ООН в лице генерального секретаря Пан Ги Муна пытается достичь 

перемирия между Израилем и ХАМАС в секторе Газа. Согласно Уставу ООН, 

международным органом, обладающим функциями мирного разрешения международных 

споров, является Совет Безопасности, который осуществляет: а) функцию добрых услуг, 

когда он «требует от сторон разрешения их спора при помощи» (ст. 33 п. 2); б) функцию 

посредничества, когда он рекомендует сторонам «надлежащую процедуру или метод 

урегулирования» (ст. 36 п. 1). и в) функцию примирения, когда он рекомендует сторонам 

«такие условия разрешения спора, какие он найдет подходящими» (ст. 37 п. 2). В этом 

отношении деятельность ООН по профилактике споров и урегулированию конфликтных 

ситуаций, именуемая превентивной дипломатией является совершенно новым направлением. 

Она включает поощрение различных форм переговоров между заинтересованными 

государствами. Представляет в этом плане интерес Декларация о предупреждении и 

устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать международному миру и 

безопасности, и о роли ООН в этой области. Как средство улаживания конфликтов медиация 

признана Уставом Объединенных Наций. В этом плане Европейский Союз представляет 

собою особый интерес. Как политическое объединение европейских государств ЕС активно 

занимается унификацией правовых норм, регламентирующих порядок разрешения 

конфликтов посредством медиации, о чем свидетельствует рост числа соответствующих 

международных соглашений. Весьма широкое развитие получила медиация и в странах 

Азии. К примеру, в Китае и Южной Корее для исполнения медиативных соглашений 

предусмотрена возможность государственного принуждения. В Индии соглашения, 

достигнутые в ходе медиации, имеют одинаковую силу с третейскими (арбитражными) 

решениями независимо от того, была ли данная процедура возбуждена в рамках уже 

имеющегося судебного производства или нет. Медиация как инструмент разрешения 

внутренних споров распространена и в Японии, что связано с традиционно негативным 

отношением общества к обращению сторон для урегулирования спора к государственным 

органам. Так же неофициальными медиаторами обычно являются: известные люди, 

добившиеся успехов в общественно значимой деятельности (политики, бывшие 

государственные деятели).  

На сегодняшний день хорошая подготовка к международным переговорам означает не 

только тщательное подбирание переговорного досье и разработка определенных стратегий и 

тактик, но и проведение информационной кампании в средствах массовой коммуникации, 

сопровождающую переговоры. Необходимо использовать новые мягкие информационные 

технологии, развивать связи с общественностью, тонко влияя на мировое общественное 
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мнение. Так, например, стартовавшая в мае 2008 года компания «Justice for Khojaly» 

( "Справедливость Ходжалы") получило широкое распространение в средствах массовой 

информации, была представлена в более чем 20 странах мира. И в результате ряд стран, 

Парламенты Пакистана, Мексики, Румынии, Чехии признали и шесть штатов США приняли 

резолюцию о Ходжалинском геноциде. 
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THE UNITED STATES POLICY TOWARD MIDDLE EAST FROM THE END OF XX 

CENTURY TILL MODERN TIMES: STRATEGY OF BALANCING, THE MOST 

SIGNIFICANT PLANS, GOALS AND AIMS 

 

The Middle East is a region, that all times in the history, has the biggest importance for the 

former and current imperial and ―super powers‖ of our world, mostly for the USA, which is the 

most powerful external actor in economic, political and military level. The Middle East constantly 

occupies an important place in the global strategy of America and it is not only a territory rich in 

oil and gas resources, but also a place where accumulate and values, that are needed to strengthen 

US forces reign worldwide. At the same time, the region all over the history, especially from the end 

of XX century, has been a base point of USA global strategy and the mainstay of its world 

hegemony. The Middle East plays significant role in American plans for many various reasons, that 

can change depending on the different events on the world stage, but still continue playing a 

superior role and importance for USA plans. The Middle East has been a central focus of U.S. 

strategy for a several decades. Many Middle Eastern states have had long and involved histories 

with the United States. A century ago many in the Middle East looked to the United States to rescue 

them from European imperialism. World War II changed the U.S. relationship with the Middle 

Eastern states fundamentally.  

Keywords: the Middle East, United States of America, aims and goals,the region. 
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YAXIN ġƏRQƏ DOĞRU AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARI SĠYASƏTĠ XX ƏSRĠN 

SONUNDAN MÜASĠR VAXTA QƏDƏR: BALANSLAġDIRMA SĠYASƏTĠ, ƏN 

ƏHƏMĠYYƏTLĠ PLANLARI, MƏQSƏDLƏRĠ VƏ STRATEGĠYASI 

 

Yaxın Şərq daim Amerikanın qlobal strategiyasında mühüm yer tuturdu, ancaq neft və qaz 

ehtiyatları ilə zəngin bir ərazi kimi deyil, həm də dünyada ABŞ qüvvələrini və hakimiyyətini 

gücləndirmək üçün bir yerdir. Yaxın Şərq bir neçə onilliklər ABŞ strategiyasının mərkəzi diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Bu region Amerika üçün həm böyük strateji rol oynayir, həm öz zəngin 

resurslarina görə, ABŞ-ın strateqiyasinda çox əhəmiyyətli yer tutur. Ümumiyyətlə tarixə nəzər 

saldıqda, biz ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətinin çox qaranlıq olmadığını deyə bilərik. ABŞ-ın siyasəti 

Yaxın Şərq neftinə tam nəzarət və siyasi mövqeyini gücləndirmək, əsas prioritetlərin öz mənafeyini 

qorumaq və uzunmüddətli sülhün təmin olunması. II Dünya müharibəsi Orta Şərq ilə ABŞ əlaqələr 

kökündən dəyişdi. 

Açar sözlər: Yaxın və Orta Şərq, ABŞ, əsas məqsədlər,reqion, Amerikanin səlahiyyətləri. 
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ПОЛИТИКА США В ОТНОШЕНИИ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА С 

КОНЦА XX ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ : СТРАТЕГИС СБАЛАНСИРОВАНИЯ, 

НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ ПЛАНЫ, ЦЕЛИ И ВОЗМОЖНОСТИ 

 

Ближний Восток является регионом, который все время на протяжении всей истории, 

имел большое значение для бывших и настоящих имперский и "супер держав" нашего мира, в 

отом числе и для США, который является самым мощным внешним актер в экономической, 

политической и военное сфере на сегоднешний день. Ближний Восток постоянно занимает 

важное место в глобальной стратегии Америки, и это не только территория богата 

нефтяными и газовыми ресурсами, но и место, где накапливаются ценности, которые 

необходимы, чтобы укрепить распределение сил во всем мире. В то же время, регион, 

особенно с конца XX века, был базовой точкой для США и основой ее мировой гегемонии. 

Ближний Восток играет важную роль в американских планах по многим различным 

причинам, которые могут меняться в зависимости от различных событий на мировой 

арене, но все еще продолжают играть превосходящую роль и значение дляамериканских 

планов. Ближний Восток остается в центре внимания американской стратегии на 

протяжении нескольких десятилетий, и продолжает оставаться им и по сей день. 

Ключевые слова : Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки, жизненнь важные 

принципы и цели, политика сбалансирования,великие державы. 

 

The Middle East constantly occupies an important place in the global strategy of America and it 

is not only a territory rich in oil and gas resources, but also a place where accumulate and values, 

that are needed to strengthen US forces reign worldwide. At the same time, the region all over the 

history, especially from the end of XX century, has been a base point of USA global strategy and 

the mainstay of its world hegemony. The Middle East has been a central focus of U.S. strategy for a 

several decades. Many Middle Eastern states have had long and involved histories with the United 

States. A century ago many in the Middle East looked to the United States to rescue them from 

European imperialism. World War II changed the U.S. relationship with the Middle Eastern states 

fundamentally.  

The United States moved into the Middle East region in the aftermath of World War II, when 

Britain began pulling up its roots in the Levant, and moved in further after Britain pulled out of the 

Gulf in 1971. The war transformed oil into a strategic global commodity and thrust the United 

States to the position of superpower. In time, with the collapse of the Soviet Union, the U.S. 

triumph was almost complete. The special relationship between the United States and the Middle 

East countries started under President Roosevelt, and President Johnson contiunued this policy. For 

four decades, the U.S. position in the Middle East sought to block Soviet influence, and for the last 

decade or so, the United States has sought to limit the influence of radical Islam.(1, p.1-3) 

Historically they have focused on four major issues, in no special order:  

* protection of Middle East energy resources and their unrestricted commercial flow to 

consumers; 

 * preservation of the security and welfare of Israel;  
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* assistance to friendly regimes in the region in order to enhance overall regional stability;  

* maintenance of US political influence and commercial access in the region.  

 Although these policy goals are relatively unexceptional in themselves, the consistent 

differences between US policy and that of most of the rest of the world emerge primarily from 

disagreement over the degree of priority and manner of the US commitment to the security of Israel. 

Indeed, all American administrations have recognized that exclusive and uncritical acceptance of all 

aspects of Israel's own security policies at some point begins to create incompatibilities with other 

US regional goals, including good relations with Arab states and the exclusion of Soviet influence 

from the region. In short, while there need be no zero-sum game between Israeli security needs and 

those of other states and interests in the region, there are always trade-offs that call for careful 

balance. This has long been a central dilemma of US policy formulation in the Middle East. The 

four interests stated above, furthermore, represent US declaratory policy. In fact, Washington has 

also long pursued another unspoken preference: that when it comes to the Arab-Israeli problem, the 

United States preferably should enjoy a monopoly and domination of the peace process. 

Administrations have fairly consistently maintained an attitude of "Thanks, but no thanks," 

whenever alternative peace plans or procedures have emerged from broad European or Arab ranks. 

The US rationale has been that those states may not be sufficiently committed to Israel's basic 

security interests, while Soviet involvement in the process had been viewed as acting in a spoiling 

capacity. The United States has jealously guarded its custodianship of the peace process and, 

indeed, can be proud of having crafted the Camp David agreements while doing so. Exclusive US 

domination of the peace process, however, may prove to be increasingly difficult in light of two 

factors: the apparent impasse between Israeli and Palestinian visions of the disposition of the 

occupied territories and the new international environment that seeks political resolution of all such 

regional conflicts. The continued nonresolution of this problem seems increasingly incon-gruenti n 

the new internationala tmosphere;p ressuresw ill rise from all quarterst o make progress here as 

well. The presumed centrality of the US role in most international issues is likely to be increasingly 

open to challenge, especially with the emergence of other power centers such as a united Europe 

and a nascent East Asia. Indeed, this issue has direct and profound implications for the future of 

US-Soviet dealings in the Middle East itself. (4, p.415-417) 

Even the passing on evolution the positions in the politician of the USA in the Middle East 

allows to come to the conclusion about their continuity from one American administration to 

another. It is known, that before Suez crisis 1956 of the USA gave not enough attention to Near-

Eastern region. However after defeat of European powers- Britain and France- during « triple 

aggression » against Egypt the American administration has started formation their own positions 

for their account by development and realization Near-Eastern strategy. For the first time the 

Middle East has found appreciable reflection in « Eisenhower's to doctrine », the Primary objective 

stated in 1957 strategy of the USA in the Middle East, according to this doctrine, struggle against 

penetration into the countries of region of ideas of communism appeared. Under this pretext of the 

USA solved a number of problems in own interests: easing of a role of the Great Britain and France 

in regions, an establishment of own monopoly in a political and economic life of the Arabian 

countries and Iran, reception of access to additional oil resources, rapproachement with Israel and 

its gradual transformation into the main strategic ally in the Middle East.  

Aversion many Arabian countries of anti-soviet orientation of military-political strategy of 

administration D. Eisenhower and its successors, the Israeli aggression 1967, an easing of 
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international tension on a global scale on a boundary 60 - 70th years of the last century have 

demanded from the USA specification separate doctrine positions. Come in the stead Eisenhower's 

doctrine Nixon's doctrine assumed "soft" restraint of the USSR due to strengthening the loyal USA 

monarchic modes, first of all in Saudi Arabia and Iran, and comprehensive support of own oil 

companies. Thus Israel remained the main ally of the USA in the Middle East. (2) 

The aggravation of " cold war » in the middle of 70th years became the reason for increase of 

the power factor in the Middle Eastern strategy of the USA. It has found reflection in the 

presidential instruction 18 - « National strategy of the USA », signed by president Dzh. Carter on 

August, 24th, 1977 the Main distinctive feature of the doctrine of Carter began the application for 

an indispensability to prepare for « small wars », intention to generate « force of fast expansion » 

for action in the remote areas of the world, in particular in the Middle East and in Persian gulf. In 

1980 president Dzh. Carter has officially proclaimed area Persian for On August, 24th, 1977 the 

Main distinctive feature of the doctrine of Carter began the application for an indispensability to 

prepare for « small wars », intention to generate « force of fast expansion » for action in the remote 

areas of the world, in particular in the Middle East and in Persian gulf. In 1980 president Dzh. 

Carter has officially proclaimed area of Persian gulf « a zone of the vital interests of the USA ».  

Approaches of democratic administration of B.Clinton to development of Middle Eastern 

military-political strategy were defined by the termination of ―cold war‖ and progress of processes 

of globalization. New «strategy of expansion of democracy and involving in the international 

business » assumed more active intervention in home affairs of foreign countries. In the Middle 

East it has found the display in periodic bombardments of the Iraq territory, private support of 

actions of the Israeli armies in Lebanon, constant threats concerning Iran. (3) 

Modern military-political strategy of the USA in the Middle East conceptually leans on Bush 

stated by the American president in the annual address to the Congress in January, 2002 and the 

document entitled the doctrine « Strategy of a national security of the USA » in September of the 

same year. Essential influence on its content was rendered with known events on September, 11th, 

2001 when to attacks of the terrorists who have grasped civil planes of the American airlines, such 

important objects for the country as Worldwide trading have undergone shopping center in New 

York and a building of the Pentagon in Washington.  

After these events USA made radical changes in the policy towards the region. These changes 

were illuminated in the american plan for the Middle East, named ―the New Middle East‖, which 

was introducted to the world in 2006 in Tel-Aviv, in replacement of the older term ―Great Middle 

East‖.  

During the whole history of the USA activities in the region, goals and aims changed many 

times, nevertheless several of them stand as more important for nowdays too and continue playing 

significant role in modern United States strategy in the Middle East. They are :  

- Conservation of dominating influence of the USA in region through military presence and, if 

necessary, by application of military force for protection of the national interests;  

- Maintenance of uninterrupted deliveries from the countries of the Middle East of energy 

carriers;  

- Struggle against the terrorist organizations and their patrons on behalf of the separate Middle 

Eastern states;  

- Conservation at a present level of strategic partnership with Israel, aspiration to search of 

allies among the Arabian countries of region;  
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- "Democratization" of the countries of the Middle East formation at the population of these 

countries of political culture under the American standards;  

- Struggle against propagation of the weapon of mass destruction in region of the Middle East; 

(4, p.10-14) 

- Contibute the development the Middle East states to build democratic societies; 

- Supporting economical and political reforms to create attractive models of the states ; 

- To construct here a strong security system, which can defence itself from the difficulties and 

problems to save balancing in the region; 

- Find good opportunities for improvement of conflicts in the Middle East and build stable, 

prosperous countries under the american influence; 

- To get energy resources and nature resources of the region; 

- Use Middle East as a main market for American weapons; 

- Take under the control Suec Canal, as the military bases here play significant role for USA 

presence in the region and military force. 

At least four goals from them are core and vital interests for USA for modern period:  

1. Stopping an attack on the continental United States with conventional and unconventional 

weapons 

2. Energy security 

3. Supporting Israel 

4. Stopping Iran from getting the bomb (5, p.2-4). 

The main reason of USA such global interests and goals in the Middle East connects with the 

desire to keep important region,with many opportunities, under control and keep away from here 

their ―enemies‖ – Russia and China. Thus, in case that Russia increase power and get more 

influence in the Middle East, USA will lose position not only in the region, but all over the world. 

The USA interests in the Middle East today extremely complex and the policies to achieve them are 

less than precisely in the Middle East. (8, 79 p.) 
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In the article was given information about social,cultural and political situation of kurds in 

İran and basicly was reported İranian kurds political activity in the period since world war second 

till contemporary time.Moreover,by obtaining information according İranian goverment approach 

in different periods toward concrete cases about kurds,in generally was investigated its attitude 

toward Kurdish issue. 
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ĠRANDA KÜRD MƏSƏLƏSĠ 

 

Məqalədə İranda kürdlərin sosial,mədəni və siyasi vəziyyətindən bəhs olunmuş,əsasən İran 

kürdlərin ikinci dünya müharibəsindən müasir dövrə qədər olan mərhələdəki siyasi fəalliyyəti 

barədə məlumat verilmişdir.Bundan əlavə,İran hökümətinin müxtəlif dövrlərdə Kürdlərlə bağlı bir 

sıra konkret məsələlərə dair mövqeyindən bəhs olunmaqla bütövlükdə Kürd məsələsinə yanaşması 

araşdırılmışdır. 
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ИРАНСКИЙ КУРДСКИЙ ВОПРОС 

 

В статье рассматривается социальное, культурное и политическое положение курдов в 

Иране, особенно политическая деятельность иранских курдов начиная со времен второй 

мировой войны до настоящего времени, Кроме того, в статье отмечалось не только 

позиция иранского правительства по ряду конкретных вопросов, касающихся положения 

курдов в разные периоды, но и исследован подход к курдскому вопросу в целом. 

Ключевые слова: Иранские курды, Иранский Курдистан, Курдские политические партии 

в Иране 

 

Historical references to the Kurdsin Iran go back as far as 2400 BC. Predominantly Sunni 

Muslim, the Kurds reside mainly in the northwest part of the country (so-called Iranian Kurdistan) 

and comprise around 7% of Iran‘s population. There are roughly 4 million Kurds living in Iran, 

compared to 12 million in Turkey and 6 million in Iraq. They now live in the Iranian provinces of 

Ilam, Kermanshah, Kurdistan and Western Azerbaijan which are along Iran's borders with Iraq and 

Turkey. [1]Most Kurdsare Sunni Muslims but there is a minority of Shi'i Muslim Kurdsin Iran, 

primarily in the province of Kermanshah. Iranian Kurdistan also known as East Kurdistan is the 
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unofficial name given to a region in North Western Iran, which is occupied by the Kurds. The 

region of Iranian Kurdistan is rich in natural resources and provides a significant percentage of 

water to the rest of Iran. But there has been little invested in Kurdish economic development.The 

Kurdish population has relied on agriculture as a source of revenue. . Compared to the 30 other 

Iranian provinces, Kurdistan is ranked as one of the worst five regions for: average cost of food, 

average income, general illiteracy, adult illiteracy, life motivation and poverty. There is also an 

estimated unemployment rate of around 50%, indicating the impact of discriminatory policy on the 

civilian Kurdish population.[2] 

Kurds‘ native language is Kurdish.The Kurdish language belongs to the Iranian branch of the 

Indo-European language family. It consists of a continuum of languages/dialects spoken in 

Kurdistan, an area that covers northern Iraq, northwestern Iran, northeastern Syria and southeastern 

Turkey.In Iran Kurdish is spoken as a home language. Kurdish was taught in schools in Kurdish 

areas before the centralizing policies of the state were introduced in aftermath of the Second World 

War. It has, however, been outlawed since the beginning of 20th century. The status of Kurdish 

language was weakened after the Iranian Revolution in 1979, banning all newspapers, magazines, 

and radio broadcasts in Kurdish. Most Kurdish Speakers in Iran have been forced to also learned 

Persian (Farsi). All school teaching is conducted in Persian and the use of all indigenous languages 

is forbidden. This is a barrier to the transition of the Kurdish history, language, oral traditions, 

philosophies, writing systems and literature to future generations. One of the key factors in the lack 

of social development in Kurdistan has been the education policy of the government. 

Discriminatory state policy has prevented many children from accessing education and is a 

contributing factor to the extremely high levels illiteracy in Kurdistan. Whereas Article 15 allows 

the use of minority languages in public, this is not implemented in practice making the 

government‘s actions illegal under Iran‘s Constitution. 

Historical background 

Recent history:since First World War till today 

During the First World War, the Persian Government demonstrated many weaknesses and the 

resulting chaotic situation in the country provided great encouragement for Kurdish leaders, who 

where determined to try once again to set up an independent Kurdish State. The early 20th century 

witnessed a burgeoning national liberation and Kurdish political movements. Simko Shikak, chief 

of the Shikak tribe, fought to establish his authority in the area west of Lake Urmia from 1918 to 

1922. Jaafar Sultan, leader of the Hewraman region took control of the region between Marivan and 

north of Halabia which remained independent until 1925.[3]This changed when Reza Khan who 

was leader of Iran at the time responded with violent resistance and re-established control over the 

area. He was proclaimed Shah of Iran in 1925 and began implementing a campaign of persecution 

against the Kurds, including the confiscation of land, deportation and forced exile of hundreds of 

Kurds; a campaign that was continued by his son Reza Shah. 

Deportation of Kurds continued until the outbreak of the Second World War. Although Iran had 

declared it self to be neutral, it was occupied by Allied forces in September 1941. The Persian 

Army was quickly dissolved and their ammunition was seized by the Kurds. This offered 

opportunity for Kurdish leaders to escape exile in Tehran as they sought to re-establish control once 

again in the Kurdish regions. Hama Rashid, a Kurdish leader from Baneh took control of Sardasht, 

Baneh and Mariwan in western Iran, before being driven out of the region by the Persian Army at 

the end of 1944. 
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A Kurdish state was created with support from the Soviet Union in the city of Mahabad in 1946 

by the Kurdish Movement Komeley Jiyaneway Kurd, under the leadership of Qazi Muhammad. 

This move failed to win support of all Iranian Kurds and Kurds abroad since this new entity was 

limited to small cities of Mahabad, Bukan, Nagado and Oshnaviyeh. Coupled with the withdrawal 

of the occupying Soviet forces at the end of the war, the so-called Republic of Mahabad only lasted 

for less than a year and Kurdistan once again was part of Iran. 

The rule of the Pahlavi Dynasty before 1979 saw further exploitation and discrimination of the 

Kurdish people and in the winter a wave of nationalism engulfed eastern Kurdistan. During the 

1979 Revolution, Kurdish political organisations were enthusiastic supporters of regime change and 

they had high expectations about the future. The Kurds, with their different language and traditions 

and their cross-border alliances, were seen as vulnerable to exploitation by foreign powers who 

wished to destabilize the young republic and consequently a Jihad (Holy War) was instigated the 

new Islamic regime of Ayatollah Khomeini against the Kurds as a mechanism for controlling them. 

The crisis further deepened after Kurds were denied seats in the assembly of experts gathering in 

1979, which were responsible for writing the new Constitution and Dr. Ghassemlou, the elected 

representative of the region, was prevented from participating in the Assembly‘s first meeting. As 

Kurds were deprived of their political rights they were dramatically excluded from provisions of the 

resulting new Iranian Constitution, Whereas the majority of Kurds belong to the Sunni branch of 

Islam, the resulting Constitution institutionalised Shia primacy, meanwhile making no provision for 

regional autonomy, a key demand of the Kurds.Armed conflict broke out later that year between 

and the Islamic Revolutionary Guard Corps fought to reestablish government control in the Kurdish 

regions. As a result several thousand Kurds were killed. Over the past 40 years, there has been 

continual confrontations between the Kurds and the Iranian government, in light of wide spread 

exploitation and discrimination. Ayatollah Khomeini, in a view shared by many of the clerical 

leadership, famously called the concept of ethnic minority contrary to Islamic doctrines. 

Since the Revolution, religious exclusion has been prominent in Iran. Whilst the vast majority 

of Shia religious institutions are encouraged, most Sunni institutions are prevented from societal 

participation. This is exemplified in Tehran, where despite a Sunni population of over one million 

people there is no Mosque in the capital to serve the religious needs of the community and planning 

permission has been continually refused. This is following the destruction of a newly constructed 

Sunni mosque in Sanadaj in 1993. This level of discrimination has plagued the relationship between 

the Kurds and the government since 1979, which has resulted in consistent unrest, exacerbated by 

public incidents that have ignited simmering tensions. 

In 1996, the death of a prominent Sunni clergy, Mulla Mohammed Rabiei in Kermanshah led to 

violent clashes between Sunni Kurds and the security forces. Protests lasting three days engulfed 

the entire region. 

During certain periods, relations between the Iranian government and the Kurds did improve, 

most notably during the rule of Mohammad Khatami, elected in 1997 as the fifth President of Iran, 

Khatami and his supporters used the Kurdish support for his campaign against hard liners. This led 

to the appointment of Abdollah Ramezanzadeh, the first Shia Kurdish Governor of the Iranian 

Province of Kurdistan. President Khatami also appointed several Sunni and Shia Kurds as cabinet 

advisors as well as two Kurdish cabinet members. 

Kurdish inclusion in central government increased which created some optimism over Kurdish 

expectations of self governing autonomy and the saw the creation of a 21 - member parliamentary 
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faction representing the predominantly Kurdish provinces of Kurdistan, and Kermanshah. However, 

this period of amicable relations was short lived and by 1999, protests in the streets of Kurdish 

cities such as Mahabad and Urmia broke out. After the murder of Kurdish activist Shivan Qaderi by 

Iranian security forces in Mahabad in 2005, six weeks of riots and protests erupted across 

Kurdistan, which resulted in the deaths and arbitrary detention of hundreds of people and the 

closure of several major Kurdish newspapers. The relationship between the Kurds and the 

Government remains highly fractious, as the Kurds still seek, legitimate representation, religious 

equality and some level of self autonomy. Since becoming President in 2005, Ahmadinejad‘s policy 

of promoting Islamic identity has served to subvert regional identity with an obvious reluctance to 

promote participation and regional autonomy. In the recent elections in 2009, Sanandaj was 

reportedly amongst Kurdish cities, to boycott the elections, as explained by an anonymous source 

who said, ―It is not an election or choice to choose between bad and worse. We want a regime 

change.‖ Various foreign media outlets were prevented from covering the events unfolding and 

there have been curtailments on Kurdish newspapers including the arrest of editors and 

reporters.Iran‘s international and constitutional obligations require them to allow ―religious or 

linguistic minorities…to enjoy their own culture (and have the right) to profess and practice their 

own religion‖. However, in reality this is seldom the case and in present-day Iran, Sunni institutions 

are blocked while Shia presides. Many Kurdish Sunnis living in Tehran cannot openly practice their 

religion since no Sunni mosque exists. A policy of Gozinesh discriminates against Sunni Kurds. It 

means ―selection‖ and involves an ideological test requiring candidates for some government jobs 

to demonstrate allegiance to Shia Islam and the Islamic Republic of Iran including the concept of 

Vilayat-e Faghih (Governance of Religious Jurist), a concept not adhered to by Sunnis. Candidates 

for some private sector jobs and applicants to universities are also subjected to Gozinesh. As of 

May 2010 at least 16 political prisoners of Kurdish ethnicity were awaiting death sentence in Iran, 

none of whom had been given access to a fair trial and the execution of four Kurdish political 

activists, Farhad Kemanger, Farhad Vakili, Shirin Alam Holi and Ali Heidarian aroused 

international outrage. [4]The authorities carried out their sentence without prior notice or warning 

and without notifying the families or lawyers of the political prisoners. Iranian authorities refused to 

return the bodies of those executed to their families.Kurds political demands in Iran consist of the 

right to use their language and authority within a democratic Iran. 

There are two major Kurdish parties in Iran as well as many smaller ones, including Kurdish 

branches ofother Iranian political parties.  

Kurdistan Democratic Party of Iran (KDPI) Established in 1945, initially as a pan-Kurdish 

party (members from Iraq as well as Iran). Based in Mahabad, which became for most of 1946 the 

capital of a de facto independent Kurdish republic under the leadership of this party (then still called 

KDP). After the collapse of the Mahabad Republic and the execution of its president and KDP‘s 

founder, Qazi Muhammad, the party went underground and shifted to the left, becoming closely 

allied with the (Communist) Tudeh Party. Repeated waves of arrests and reprisals in the 1950s 

thinned the party‘s membership; in 1959 most of the leaders still at large escaped to Iraq. When the 

political situation there deteriorated under ‗Arif in 1963, they moved on to eastern Europe.[5] 

During the 1960s, the party‘s surviving clandestine network in Iran lent Barzani, then engaged in a 

war with the Baghdad government, crucial logistic support. When Barzani gradually improved his 

relations with Pahlavi authorities, younger members of the Iranian KDP recoiled. Against Barzani‘s 

explicit command, they started guerrilla operations nside Iranian Kurdistan in 1968. Their armed 
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rebellion was a failure; they were soon tracked down and killed by the Iranian gendarmerie, aided, 

in a few cases, by Barzani‘s men. After their deaths, the rebels became popular heroes; both the 

wide popular support for the KDPI at the time of Iran‘s revolution and the general dislike of 

Barzani and his entourage among the Kurds of Iran are based on this episode. 

During the Iranian revolution, jailed leaders of the KDPI were finally released; others returned 

from exile. They built up a strong party organization and, aided by Kurdish army officers who 

joined them, a military organization. The KDPI soon established itself as the Kurdish organization 

most firmly rooted in the population, especially in the area that had comprised the Mahabad 

Republic in 1946. 

In the first years of confrontation with the Islamic Republic, the KDPI controlled large parts of 

the countryside and by night many of the towns as well. Since 1983, it has given up the idea of 

maintaining liberated areas; its headquarters are just across the Iraqi border; itspeshmergas remain 

mobile, undertaking actions throughout Kurdistan, even in well-guarded towns, with apparent 

facility. 

The KDPI defines its objectives in its program: the right of self-determination for the Kurdish 

people within the framework of Iran; the struggle against the political, economic, military and 

cultural influences of imperialism; and the establishment of a socialist society ―responsive to the 

specific conditions in our country.‖ Its ―strategic slogan‖ calls for the less distant goal of ―autonomy 

for Iranian Kurdistan within the framework of a democratic Iran.‖ 

In 1980, a split occurred in the party leadership. The pro-Tudeh cadres, following the Tudeh 

Party‘s policy of accommoation with Khomeini, clashed with Ghassemlu and broke away. Only 

small numbers followed them. Qasimlu, the party‘s undisputed leader, is a man of great abilities 

who enjoys wide popularity. As regards democracy within the party, the KDPI compares favorably 

with the other Kurdish organizations. Among the other Iranian organizations, the KDPI saw initially 

the National Democratic Front and the Feda‗i, and later the People‘s Mujahidin, as its major 

strategic allies; internationally it stresses contacts with the European social-democracy. The party 

depends on Iraq for logistic support (and probably for other aid as well), but claims that this support 

is given without prior conditions. 

Komala (Komalay Shoreshgeri Zahmatkeshani Kurdistani Iran or Organization of 

Revolutionary Toilers of Iranian Kurdistan) Emerged only after the revolution, in 1979, but was 

established clandestinely according to present claims, as early as 1969 by the people who still lead 

it. In the last years of the shah‘s regime, the Komala had played a role in organizing peasant 

resistance against landlords in the Marivan area. Immediately after the revolution, the Komala 

found much support among young, educated urban people attracted by its radicalism: the Komala 

calls itself Marxist-Leninist, and was more uncompromising than the KDPI in its attitude toward the 

central authorities, landlords and tribal chieftains and also towards the Tudeh Party and the Soviet 

Union. It established cordial relations with the so-called ―third line‖ organizations, a conglomerate 

of all-Iran Maoist or ex-Maoist formations. The Komala set out to organize town Soviets and to 

organize further peasant resistance against landlords. A congress in 1981, when the Komala went 

through an ideological crisis, condemned its earlier policies as ―populist‖ and recommended finding 

a base among the proletariat. This meant shifting the emphasis to the industrialized parts of Iran. As 

a consequence, the Komala fused in September 1983 with three ideologically related Iranian 

organizations into the Communist Party of Iran. Abdullah Muhtadi, Komala‘s leader, became its 

secretary-general. The Komala is now this party‘s Kurdish (and only significant) branch. 
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In its program, this party endorses proletarian struggle against capitalism, remarks in passing 

that revisionism (as represented by the Soviet Union) is the greatest obstacle to this struggle, and 

presents as its objective a ―revolutionary democratic republic‖ based on sovereignty of the people 

(exercised through people‘s Soviets). The professional army and bureaucracy will be abolished, and 

all nations will have the unconditional right to self-determination; complete equality of all will be 

guaranteed. 

The Komala‘s geographical center of gravity is the Sanandaj-Marivan area, to the south of the 

KDPI‘s heartland. But both have followers and are active throughout Kurdistan. There have been 

many conflicts between the two organizations; from 1979 on, the Komala has always strongly 

criticized the policies of the KDPI, which it considers a bourgeois organization and accuses of 

collaborating with feudal elements. The KDPI responds by pointing out that it is precisely many of 

the Komala‘s leaders that are from feudal family backgrounds, and it accuses the Komala of 

irresponsibly provoking clashes with government forces that cost many civilian casualties. When 

Komala refused to stop calling the KDPI a ―class enemy‖ and continued making anti-KDPI 

propaganda, the KDPI declared war on it, and throughout 1985 there were many armed clashes 

between the two.Despite a recent wave of executions, mass arrests of Kurdish activists and the 

banning of newspapers, Kurdish parties in Iran prefer dialogue over taking up arms against the 

Iranian government. ―People do not follow the parties, they have no connection to them. In the past, 

the parties had a lot of people, but when they were exiled to London, Sweden and Hawler [Erbil], 

they lost much of their representation in Iran. They gave up their military activities,‖ said a Kurd 

from the town of Mariwan, who wished to remain anonymous for security reasons. 

The Kurdish parties in Iran are weak as a result of internal disunity, political repression and the 

dependence of Iranian Kurds on government jobs. Many Kurds have left Iran for job opportunities 

elsewhere. According to the International Campaign for Human Rights in Iran, since Rouhani took 

office in August, Iran has executed more than 200 people, especially drug traffickers and Kurdish 

activists.[6] According to the International Campaign for Human Rights in Iran, since Rouhani took 

office in August, Iran has executed more than 200 people, especially drug traffickers and Kurdish 

activists. According to the International Campaign for Human Rights in Iran, since Rouhani took 

office in August, Iran has executed more than 200 people, especially drug traffickers and Kurdish 

activists.[7]At the heart of Tehran‘s anxieties lies a decades-old fear of spillover of the Kurdish self-

determination movement, and an independent and secular Kurdistan becoming a geopolitical and 

ideological liability.Militant Kurds in Iran previously established independent regions around the 

time of the First and Second World Wars, while the central authorities in Tehran were too weak to 

resist. Kurdish militancy continued to simmer throughout the reign of the Shah, and they took up 

arms against Tehran immediately after the Iranian revolution in 1979. This became a full-fledged 

insurgency that took a number of years to quell. 

Iranian Kurds want Federal Iran.Historically the creation of a democratic federal state has been 

used to unify different regions, provinces and ethnicities under a single national identity. Federal 

states are theoretically characterized by a union of partially independent regions or states united 

through a central federal government. The idea of creating a federal state specifically in Iran has 

consistently been recommended as a long term solution to promote inclusion of minority issues and 

accommodate diverse ethnic groups who live within Iran.Decentralizing Iran, through a revised 

constitution, would provide semi-autonomous rule for the Kurdish population, and would contribute 

to safeguarding the peaceful coexistence of all its religions and ethnic minorities while contributing 
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to upholding human rights values and respecting state territorial integrity. Influence in the decisions 

which affect minorities and increased ownership over the management of resources will provide 

increased long-term stability throughout Iran.  Iran's unity will be most convincingly preserved in 

the context of pluralist diversity within a federal ruling system under a revised system which 

facilitates democracy and social justice. Federalism need not weaken the ‗united Islamic nation,‘ in 

contrast it can it serve as a reinforcement of Iranian national unity. 

Tehran is increasingly nervous about a potential bid by Iraq‘s Kurd‘s for independence.First, an 

independent Kurdish state next door could incite Iran‘s own Kurdish minority, setting a dangerous 

precedent in the multiethnic country. Second, the two countries likely to have the most leverage 

over an independent Kurdistan would be Turkey and Israel, Iran‘s regional rivals. From Tehran‘s 

perspective, a Kurdish blowback inside Iran and a Turkish and Israeli geopolitical win at its expense 

has to be thwarted. Neither is Iran going to give up on its sizeable Kurdish region and the fall of the 

Islamic.[8] 

In conculusion,in comparison with Turkey‘s, Iraq‘s,Syria‘s Kurdish issue Iran‘s Kurdish Issue 

may be seems not so actual.But it doesn‘t mean that there is not Kurdish problem for Iranian 

government. 
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ÇAĞDAġ DÖVRDƏ TÜRKĠYƏ-ABġ MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ  

ORTA ġƏRQ PROBLEMĠ 

 

Öz geostrateji mövqeyi, qaynar hadisələrin mərkəzi kimi Yaxın Şərq bir çox böyük dövlətlərin, 

beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir. Yaxın Şərq regionda maraqları toqquşan ABŞ və 

Türkiyə tərəfindən beynəlxalq və regional çərçivədə müzakirə olunur. Bu səbəbdən də məqalədə 

Yaxın Şərqin mövqeyi vurğulanır və geniş müzakirə olunur. 
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И АМЕРИКИ ПРОБЛЕМА БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

Средний Восток привлекает многие крупные страны и международные организации 

существующими горячими точками и геостратегической позицией. Америка и Турция как 

наиболее заинтересованные страны обсуждают двусторонние отношения со средним 

востоком на высоком уровне. 
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MIDDLE EAST PROBLEM ON THE USA-TURKEY ATTITUDES  

IN THE MODERN PERIOD 

 

According to existence of hot points and geostrategic location in the Middle East, this region is 

interesting for some hugely developed countries and international organisations. Middle East is being 

debated and discussed in different manner and stage by the USA and Turkey with their mutual 

international and regional attitudes. That is why , all ideas about this issue are concerned in this 

article. 
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 Ġyirminci əsrdə beynəlxalq münasibətlərin mühüm hadisələri Yaxın ġərqdə cərəyan edirdi. 

Antanta dövlətlərinin Yaxın ġərqdə yeritdikləri siyasətə qarĢı kamalçı Türkiyə mübarizə aparırdı 

[1,səh 91]. Müasir beynəlxalq əlaqələr fonunda isə Türkiyənin bu regionda həm iqtisadi, həm siyasi, 

həm də geostrateji maraqları ABġ-la toqquĢurdu.Bu region zaman zaman dünya dövlətlərinin 

marağında olmuĢ, müxtəlif etnik xalqların azadlıq və ərazi uğrunda apardığı mübarizələr nəticəsində 

viran qalmıĢ, yenidən dirçəlmiĢ, əlveriĢli coğrafi mövqeyi, tranzit yolların kəsiĢdiyi və ən əsası da 
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təbii sərvətlərin bolluğu ilə seçilən ərazi olduğu üçün daim iĢğallara məruz qalmıĢ burda yerləĢən 

dövlətlərin xəritələri ərazi göstəriciləri hüdudları daim dəyiĢikliyə uğramıĢdır.Məlum olduğu kimi, 

1967-ci ilin iyununda Yaxın ġərqdə Misir, Suriya, Ġordaniya ilə Ġsrail arasında baĢlanan müharibə 

nəticəsində Ġsrail Sinay yarımadasını, Qəza sektorunu, Ġordan çayının ġərq sahili də daxil olmaqla 

ġərqi Qüdsü, Qolan aĢırımının Suriya hissəsini zəbt etmiĢdi. Bununla əlaqədar BMT Tġ 1967-ci ildə 

sülh prinsiplərini müəyyənləĢdirən 242 №-li qətnamə qəbul etmiĢdi [2, səh36].  

 Bu mövzu bu gün də aktualdır.Çünki Türkiyə və ABġ-ın regionda maraqları tükənən deyil və 

dünyanın siyasi gediĢatına öz mühüm təsirini göstərir.Türkiyənin hələ Osmanlı imperiyası dövründən 

regiona xüsusi marağı olub.Orta ġərqin təhlükəsizliyinə öz sabitliyi kimi önəm verən Osmanlı o 

dövürki burda yaĢayan xalqlardan, xüsusilə də din amilindən məharətlə istifadə edirdi. Regionun 

böyük bir hissəsini ilhaq etməklə türklər burdan keçən bütün yollara nəzarət edirdi. Ġmperiyanın varisi 

olaraq Türkiyə Cumhuriyyətinin maraqları hələ də bu regionda qalmaqdadır. 

 ABġ-ın dövlət katibi Con Kerrinin təbirincə desək ―dünyanın elə bir regionu yoxdurki bzim 

orda marağımız olmasın‖ bu fikirdən çıxıĢ edərək deyə bilərəmki, Orta ġərq Türkiyə kimi ABġ-a da 

maraqlıdır.ABġ Ġraq və Əfqanıstanda fəal hərbi əməliyyatlar aparıb bu ölkələr də terrorla mübarizəyə 

qoĢulub, ərəb ölkələrində böyük sərmayələr yatırıb, Ərəb-Ġsrail qarĢıdurmasında bitərəf qalsa da, 

müasir dövrümüzə qədər Ġsrail dövlətinə dəstək verib və verməkdədir. Son dövrlərdə Ərəb 

Afrikasında ―Ərəb Baharı‖ ilə sarsılan diktator rejimlərinin devrilməsi proseslərində də öz siyasətini 

gizlətməyən bir ölkə kimi ABġ-ın regiona olan maraqları danılmaz fakt olaraq qalir.Danılmazdırki, 

―Ərəb Baharı‖nın formalaĢmasında, davam etməsində və sona çatmasında ABġ və Türkiyənin birbaĢa 

olmasa da dolayısıyla önəmli rolu olmuĢdur [3, səh 430]Orta ġərqdəki maraqlar Türkiyə və ABġ üçün 

təkcə baĢucalığı gətirmir, o həm də bir sıra probləmləri ilə də hər iki dövlətə öz planlarını həyata 

keçirməküçün əngəl yaradır.Ġstər donmuĢ münqiĢələr baxımından, istər qaynar nöqtələr mövcudluğu 

baximindan, istər xalqlar və dinlərarası ziddiyyətlər baximindan, istərsə də digər böyük dövlətlərin də 

eyni regiona maraqlarının olması baxımından bu ərazilərdə öz siyasi oyunlarını aĢkar surətdə 

meydana gətirmək istəyən ABġ və Türkiyə Orta ġərqdə yeritdiyi siyasətdə heç də həmiĢə uğurlu 

olmur.Araliq dənizi və Qırmızı dəniz sahillərində yerləĢən ölkələr arasında ərazi ziddiyyətləri ərəb 

dünyası və Ġsrail arasındakı bitib tükənməyən münaqiĢələr Həmas, Hizbullah və Əl-Qaidə kimi terror 

təĢkilatlarının region və regiona yaxın ölkələrdə törətdikləri terror aktları, Türkiyə və Yunanıstan 

arasındakı Kipr problemi, regiona yaxın yerləĢən Ġraqın ABġ tərəfindən iĢğalı, soyuq müharibə 

dövründə gerçəkləĢən Körfəz müharibəsi və s. problemlər həm bu region həm də regiona qonĢu 

əraziləri təhlükə altına qoyur. 

II dünya müharibəsindən sonra Stalinin Türkiyəyə müharibə edəcəyi təhlükəsi reallaĢdığı an 

məhz ABġ-ın Türkiyəyə dəstək verməsi 1952-ci ildə Türkiyənin NATO-ya tam hüquqlu üzv qəbul 

olunması Türkiyə və ABġ ikitərəfli əməkdaĢlığını geostrateji müttəfiqlər müstəvisinə keçirdi. 

Bu müttəfiqlik hələ də qalmaqdadır amma özünün bir sıra əvvəlki prinsiplərini itirib belə ki, öncə 

də qeyd etdiyim kimi əvvəllər ABġ Türkiyəyə sırf qəyyumu kimi baxırdısa indi bu vassallıqdan 

nəinki əsər-əlamət qalmayıb, hətta ABġ-ın hakim dairələrində belə yaxĢı baĢa düĢürlərki Türkiyə artıq 

regionun siyasi gediĢatına çox mühüm təsir etmə qabiliyyətinə malikdir.Bunu deməyə Türkiyənin 

781.000 km-lik ərazi hüdudları, 75-80 milyonluq demoqrafik kütləsi, 800 mlrd-1 trilyondollar 

dəyərində büdcəsi, dünyanın ən güclü 10 ordusundan birinə malik olması, əlveriĢli geostrateji 

mövqeyi və ən əsası da köhnə kolonist olması əsas verir.[4]Türkiyə artıq böyük iyirmilik ölkələrinin 

tərkibinə qatılaraq dünyanın gediĢatına təsir edən ən böyük iyirmi ölkədən birinə çevrilib.Orta ġərq 

probleminin ən mərkəzində dayanan məsələ Ġsrail-Ərəb münaqiĢəsidirki, bu da ABġ –Türkiyə 
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münasibətlərinin əsas müzakirə mövzusudur. IIDünya müharibəsindən sonra Stalinin Ģəxsi təĢəbbüsü 

ilə tarixi ərəb torpaqlarında yaradılan Ġsrail dövləti çox keçmirki 1967-ci ildə Ġordan çayının qərb 

sahilini, Fələstini, Misirin Sinay yarmadasına yaxın Ģərq ərazilərini, Suriyanın Colan təpələrini iĢğal 

edir və BMT-nin Ġsrail üçün təsdiqlədiyi 14.000 km
2
ərazini zor gücünə 20.000 km

2
-ə çatdırır. Təbii 

ki, bu beynəlxalq hüquq normalarının bir baĢa pozulması idi.ABġ əgər istəsəydi ərəblərin tələbinə 

uyğun olaraq Ġsraili güzəĢtə getməyə məcbur edə bilərdi.[5, səh 319] SSRĠ Ərəb dünyasını, ABġ və 

Qərb isə Ġsraili dəstəklədi və sonunda qazanan tərəf yenə də ABġ oldu. Bu proseslərin fonunda ABġ-

Türkiyə Orta ġərq problemi son dövrlərdə daha da kəskinləĢdi. Soyuq müharibə dövründə dəfələrlə 

silaha əl atan Ərəb-Ġsrail tərəfləri XXI əsrə də eyni siyasətlə baĢladılar.  

ABġ yenə də Ġsrailin hərəkətlərinə göz yumdu ən yaxĢı halda dövlətin ikinci yaxud üçüncü 

dərəcəli Ģəxsləri Ġsraili qınadısa da bu qınaq sanksiyaların tətbiqi müstəvisinə keçmədi. Türkiyə isə 

Ġsrailin Ġordaniyada, Livanda, Fələstində həyata keçirdiyi müsəlman qətliamına dəfələrlə etiraz etdi. 

Onların geostrateji müttəfiqliyi 2009-cu ildəbaĢ vermiĢ bir hadisəylə-Türkiyənin dinc məqsədlə 

Fələstinə yardım üçün göndəriyi ―Mavi Mərmərə‖ gəmisində 9 türkün Ġsrail xüsusi təyinatlıları 

tərəfindən Aralıq dənizində öldürülməsi iləsüquta uğradı. Bu hadisə Türkiyə ilə Ġsrail əlaqələrini 

olduqca gərginləĢdirdi.[6] Israil regionda bəlkə də dünyada ABġ-dan sonra ikinci ən yaxın müttəfiqini 

itirdi.Türkiyə Ġsrailin pilotsuz uçuĢ aparatlarının test keçirdiyi bir ölkə idi və onların arasında hərbi 

alyans, iqtisadi əlaqələr, miqrasiya prosesləri belə demək olarki dondu.ABġ tərəfləri barıĢığa 

çağırdısa da baĢ nazir Ərdoğanın 29 yanvar 2009-cu ildə Davos görüĢündəki çıxıĢı münasibətlərin son 

nöqtəsini qoydu. Beləki, Türkiyə Ġsrail hökumətindən rəsmi üzrxahlıq etməsini tələb etdi amma Ġsrail 

tərəfi bir mənalı olaraq bu tələbi rədd etdi.Bu hadisəərəb dövlətlərində Türkiyənin siyas nüfuzunu 

artırmaqla yanaĢı, R.T.Ərdoğanı― ərəblərin qəhrəmanı zirvəsinə‖ yüksəltdi. [7, səh 7] 

ABġ iki müttəfiqinin arasında seçim etməkdənsə bu dəfə neytral mövqe tutdu və tərəfləri ancaq 

bir birini baĢa düĢməyə, əlaqələri bərpa etməyə çağırdı. Nəinki Ġsrail-Türkiyə münasibətləri əvvəlki 

halına dönmədi, daha da kəskinləĢdi və hazırki ikitərəfli əlaqələrə dayanaraq deyə bilərəmki bu 

regionda potensial rəqiblərə çevriliblər. Həttta Ġsrail Türkiyənin Orta və Yaxın ġərqdə müstəqil 

siyasət yeritməsi üçün mühüm maneə törədir və hər vəchlə bu siyasətin reallaĢmasının qarĢısını alır. 

Türkiyə keçmiĢ imperiya nüfuzundan istifadə edərək regionda yerləĢən və dini ortaq olan ərəb 

ölkələri ilə fəal əlaqələr qurur. Bu da regionda böyük sərmayələr yatıran və maraqları heç də 

Türkiyədən az olmayan ABġ-ın siyasətilə toqquĢur. Orta ġərq regionunda türklərin hər addımına 

qısqanclıqla yanaĢan ABġ-ın tepkiləri əslində baĢa düĢülməlidir. Beləki, ABġ Əfqanıstana, Ġrana, 

Ġraqa və regionda yerləĢən bəzi Ġslam ölkələrinə ―terror bəhanəsi‖ ilə müharibə elan edib. 2001-ci il 

11 sentyabr hadisələrindən sonr Ġraqa qoĢun yeridən ABġ eyni-―terrora qarĢı mübarizə‖- faktorundan 

istifadə edərək Əfqanıstanı da iĢğal edib və ―Taliban‖ və ―Əl-Qaidə‖ kimi terror təĢkilatlarına qarĢı 

mübarizə aparır. Amma bu ölkələrin iĢğalı heç də təsadüfi deyil. Bildiyimiz kimi Ġraq neft və qaz 

yataqları ilə zəngindir və ABġ-ın beynəlxalq siyasətinə birmənalı Ģəkildə etiraz edən Ġrana qonĢu 

ölkələrdirki,bu ərazini də nəzarətdə saxlamaq ABġ-ın birbaĢa marağındadır. 

ABġ və Türkiyə münasibətləri son dövürlərin əsas müzakirə mövzusunaçevrilən və dünya 

gündəmini zəbt edən Ġraqın ―nüvə proqramı‖çərçivəsində aparılan siyasət baxımından da maraqlı bir 

müstəvidə təzahür edir. ―3+2‖, ―5+1‖ formatında keçirilən görüĢlər və bu formatda aparılan danıĢıqlar 

hələ heç bir səmərə verməyib. [ 8] Bu danıĢıqlara Türkiyənin də vasitəçi kimi qoĢulması həm Ġranın, 

həm də Ġraqın ―nüvə proqramını‖ çözməyə çalıĢan Qərbin də marağındadır. ABġ və Avropa Ġrana 

siyasi və iqtisadi sanksiyalar tətbiq edir. Ġranın uranı 20% zənginləĢdirməsi haqqında ABġ 

kəĢfiyatında müxtəlif məlumatların olması nə dərəcədə həqiqətə uyğundur,bunu demək təbii ki 
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çətindir amma bu cür ideyalardan məharətlə istifadə edən ABġ Ġranın nüvə silahı əldə etmək 

niyyətindən xəbərdardır. Bu təhlükənin də baĢlıca olaraq Ġsrailə ünvanlandığını da Amerikada yaxĢı 

baĢa düĢürlər.Qərbin və Amerikanın əksinə olaraq Türkiyənin Ġranla bağlı fərqli maraqları var. Ġslam 

dünyasında sürətli inkiĢafına görə Qərbin qısqanclığı ilə üz-üzə qalan Türkiyə yeni müttəfiqlərə 

ehtiyac duyur. Məhz bu baximdan Ġran-Türkiyə tərəfdaĢlığına türklər böyük önəm verirlər. Ġranın 

PKK-nı dəstəkləməkdən vaz keçməsindən sonra bu iki ölkə arasındakı əlaqələrdə yaxınlaĢma gözə 

çarpır [9,səh 352]. Beləki, Türkiyə regionda güclü müttəfiqlərə ehtiyac duyur və bu türklərin ABġ və 

Avropaya qarĢı durmasında, onlarla rəqabətə girməsində öz müsbət bəhrəsini verə bilər. 

Türkiyənin ―PKK‖ qədər önəm verdiyi və dövlət əhəmiyyətli məsələlərdən biri də ―ġimali Kipr‖ 

türk-yunan qarĢıdurmasıdir.Kiprdə yunan-türk icmaları uzun müddət mehriban qonĢu kimi yaĢasalar 

da böyük vətən müharibəsindən sonra ərazidə iki tərəfli qarĢıdurma yaranıb. Yunanlar burda yaĢayan 

türk əhalini qırğınlara, təqiblərə məruz qoyublar. 1970 və 80-ci illərdə yunan-türk müharibəsi Kiprin 

iki hissəyə bölünməsi ilə nəticələndi. [10] 

―ÇağdaĢ dövrdə Türkiyə-ABġ münasibətlərində Orta ġərq problemi‖- bu mövzu öz aktuallığını 

hələ uzun müddət saxlayacaq. Nə qədər ki Ġranın nüvə proqramı həll olunmayıb, nə qədər ki yəhudi 

və ərəb icmaları ortaq razılığa gəlməyib, nə qədər ki ABġ-ın iĢğalından və terror bəlalarından əziyyət 

çekən Ġraq və Əfqanıstan öz stabil həyatını tapmayıb, nə qədərki türklər ġimali Kipr problemini 

çözməyiblər bu region hələ çox müzakirə olunacaq,böyük dövlətlərin siyasi oyunlarının bir parçasına 

çevriləcək. Ən əsası da ―region əjdahası‖ Türkiyənin və ―dünya ağası‖ ABġ-ın ―poliqonu‖ olaraq 

qalacaqlar. Tezisin adına uyğun olaraq konkret bir fikir söyləmək, dəqiq nəticəni demək çox çətindir. 

Regionda qaynar nöqtələr, donmuĢ münaqiĢələr, həllini gözləyən problemlər çoxdur. Bu regionu ABġ 

və Türkiyə münasibətlərinin fonunda müzakirə etsək, onu deyə bilərəmki həm ABġ, həm də Türkiyə 

bu regionu çiçəkləndirmək, inkiĢaf etdirmək fikrindən çox çox uzaqdırlar. Onsuz da dövlətlərarası 

ziddiyyətlər və regiondaxili problemlər Orta ġərqi inkiĢafdan yayındırır, ABġ və Türkiyə üçün 

bundan sərfəlisi ola bilməz. ―Zəif və aslılığı qəbul etməyə hazır olan regionu idarə etməyə nə varki‖- 

deyib fəal mübarizəyə giriĢən ABġ və Türkiyə dövlətləri Orta ġərqi həmiĢə nəzarətdə saxlamağa 

çalıĢacaqlar və onların hamsının bu qalmaqallı mübarizədən qalib ayrilacağını isə növbəti siyasi 

gediĢlər və regionda yerləĢən ölkələrin xarici siyasətlərində tutduğu mövqeləri göstərəcək. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. M. Abdullayev. ―Beynəlxalq münasibətlər tarixi‖ , Bakı, 2006, 464 səh 

2. T. Tağıyeva. ―Müasir beynəlxalq münasibətlərin aktual problemləri‖, Bakı, 2007, 160 səh  

3. R. Gözen. ―Türk DıĢ Politikası Yıllığı 2011‖, Ankara, 2012, 460 səh 

4. www.sabah.com.tr 

5. A. N. Abbasbəyli. ―Beynəlxalq münasibətlərin proqnozlaĢdırılmasının nəzəri problemləri‖, 

6. Bakı, 2006, 375 səh 

7. www.dunyabulteni.net 

8. Müasir Türkiyə-Fələstin Problemi. Kitab aləmi, 2011, 211 səh 

9. www.hurriyetdailynews.com 

10. F.Türkmen. ―Türkiye-ABD ĠliĢkileri‖, Ġstanbul, 2012, 385 səh 

11. www.tarihogretmeni.com 

 

  

http://www.tarihogretmeni.com/


188 
 

Elnur MĠRZƏYEV, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏRDƏ YERĠ VƏ XARĠCĠ 

SĠYASƏT ĠSTĠQAMƏTLƏRĠ 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri göstərilmiş və təhlil 

edilmiş, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqe müəyyənləşdirilmişdir. Beynəlxalq 

təşkilatlar və inkişaf etmiş dövlətlərlə əməkdaşlığın Azərbaycanın inkişafı istiqamətində hansı təsirə 

malik olduğu xüsusilə araşdırılmışdır. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНИЙ ПОЛИТИКИ 

 

В этой статье анализируются основные направления внешней политики и определены 

позиции Азербайджана в международной сообществе. Особенно исследована какие 

возможные влияния есть у отношениях с международныим организациями и развитие 

страны в направлениях прогресса Азербайджана. 

 Ключевые слова: международные отношения, направление внешний политики, 

международные сотрудничество. 
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LOCATION ON THE INTERNATIONAL RELATIONS AND DIRECTIONS OF 

FOREIGN POLICY OF AZERBAIJAN 

 

The main directions of foreign policy of Azerbaijan Republic are analyzed and position of 

Azerbaijan in the international organization are determined in the article. Specially investigated the 

possible influence of cooperation with international organizations and developed countries in the 

developing process of Azerbaijan. 

Key words: international relations, directions of foreign policy, international cooperation. 

 

Müstəqillik əldə etdikdən dərhal sonra Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmlə sıx əlaqələr 

qurmaqda maraqlı idi. Bunun əsas səbəbi isə iĢğalçılıq siyasətinə məruz qaldığı üçün bütün 

həqiqətlərin dünya ictimaiyyətə çatdırmaq olmuĢdur. Lakin daxildəki qeyri-sabitlik, ölkənin 

müharibə vəziyyəti və eyni zamanda səriĢtəsiz insanların hakimiyyət baĢında olmaları 

Azərbaycanın beynəlxalq arenada istənilən səviyyədə fəaliyyətinə imkan vermirdi. Bununla belə 

Azərbaycan Respublikası 1992-ci il 2 mart tarixində BMT-nin üzvlüyünə qəbul edilmiĢdir. Üzvlüyə 

qəbul olunduğu ilk zamanlardan etibarən Azərbaycan dünya dövlətlərinin diqqətini Ermənistan-

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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Azərbaycan münaqiĢəsinə yönəltməyi qarĢıya məqsəd qoymuĢdur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə gəliĢi Azərbaycanın hər sahədə 

olduğu kimi xarici siyasət sahəsində də dönüĢ nöqtəsi oldu. Heydər Əliyev ölkənin beynəlxalq 

aləmdə nüfuzunun artması üçün uğurlu xarici siyasətin yürüdülməsinin vacibliyini dərk edirdi. 

Məhz onun aktiv xarici siyasəti sayəsində BMT –nin Təhlükəsizlik ġurası 1993-cü ildə Ermənistan- 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinə dair 822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələri qəbul edib. 

Lakin təəsüfki həmin qətnamələrdəki müddəalar indiyədək yerinə yetirilməyib. 1992-1996-cı illər 

ərzində BMT-nin Təhlükəsizlik ġurası və BMT BaĢ Katibi Azərbaycan Respublikasının ərazi 

bütövlüyünü və münaqiĢənin sülh yolu ilə həll olunmasına yönəlmiĢ ATƏT-in Minsk Qrupunun 

səylərini dəstəkləyən münaqiĢə üzrə bir sıra bəyənatlarla çıxıĢ etmiĢlər. 

Azərbaycanın xarici siyasətinin məqsədi, prinsipləri və əsas xüsusiyyətləri Azərbaycan 

Respublikasının 1995-ci il noyabrın 12-də qəbul edilmiĢ Konstitusiyasında öz əksini tapmıĢdır. 

Konstitusiyanın 10-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan baĢqa dövlətlərlə və xarici aləmlə 

əlaqələrini beynəlxalq hüquq normaları və ölkənin maraqlarını nəzərdə tutan prinsipər əsasında 

qurur. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmdə yüksək imicə malik bir dövlət kimi 

qiymətləndirilir. Buna səbəb isə uğurlu xarici siyasətdir. Ġstər regional sahədə, istərsə də beynəlxalq 

səviyyədə Azərbaycan digər dövlətlərlə əməkdaĢlıq etməyə meyllidir və hər zaman etibarlı partnyor 

kimi fəaliyyət göstərir. 2003-cü ildə Ġlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

seçilməsindən sonra əvvəlki xarici siyasət kursuna sadiq qalacağını bəyan etdi. Ötən 11 ilə nəzər 

saldıqda hal-hazırda Azərbaycanın davamlı uğurlu xarici siyasəti nəticəsində beynəlxalq müstəvidə 

söz sahibi olması açıq-aĢkar görünür. Azərbaycan hər zaman olduğu kimi bu günkü günümüzdə də 

―balanslaĢdırma siyasəti‖ni uğurla həyata keçirir. Bu siyasətin özülünü dünyanın güc mərkəzləri 

olan dövlətlərlə bərabərsəviyyəli, tərəfdaĢlıq istiqamətində siyasət həyata keçirmək təĢkil edir. Bu 

siyasət əsnasında ən mühüm strateji istiqamətlərdən biri də Qərbin və ġərqin aparıcı dövlətləri ilə 

münasibətlərin tənzimlənməsi, həmin ölkələr ilə sıx qarĢılıqlı əlaqələrin qurulmasından ibarətdir. 

Həyata keçirilən bu xarici siyasət dünyanın aparıcı dövlətlərinin iqtisadi və siyasi maraqlar 

sisteminə daxil olan Azərbaycan üçün mövcud regionda sabitliyi qoruyub saxlamaq üçün çox 

vacibdir. Azərbaycan Respublikası ayrı-ayrı dövlətlərlə sıx əlaqələr qurmaqla kifayətlənmir,eyni 

zamanda nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlarla da sıx qarĢılıqlı əlaqədədir. Müstəqillik və dövlətçilik 

mənafelərini qorumaq, bu sahədə qarĢıya çıxan problemləri beynəlxalq aləmin dəstəyi ilə həll 

etmək üçün Azərbaycan diplomatiyası beynəlxalq və məhəlli təĢkilatlarla sıx əlaqələr yaratmaq, 

beynəlxalq hüquq normaları və qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq prinsipləri ilə tənzimlənən böyük 

dünya siyasətinə qatılmaq sahəsində də mühüm iĢlər görmüĢdür. Xüsusən BMT, Avropa Birliyi, 

Avropa ġurası, ATƏT, MDB, Ġslam dünyası ölkələrini birləĢdirən ĠKT, Yaxın və Orta ġərq 

ölkələrinin təmsil olunduğu EKO, Qara dəniz ətrafı dövlətləri birləĢdirən Qara dəniz Ġqtisadi 

ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı və digər beynəlxalq, məhəlli təĢkilatlarla sıx inteqrasiyanın, hərtərəfli 

münasibətlər qurulmasının yeni yolları və vasitələri müəyyənləĢdirilmiĢ və həyata keçirilmiĢdir. 

Xarici siyasətində qərbə inteqrasiyanı prioritet elan etmiĢ Azərbaycanın 2001-ci ildə Avropa 

ġurasına tamhüquqlu üzv seçilməsi çox mühüm addımlardan biri idi. Məhz Avropa ġurasının 

dəstəyi ilə Azərbaycan ölkədə demokratik prinsiplərə söykənən islahatlar həyata keçirdi və bununla 

da demokratiya yolunda daha uğurlu nəticələr əldə edildi. Ġnsan hüquqları sahəsində də Avropa 

ġurası ilə Azərbaycan arasında sıx əməkdaĢlıq üzvlüyə qəbul olunan gündən indiyə qədər davam 

edir. Avropa ġurasındakı elə ilk iclaslardan Azərbaycan nümayəndə heyəti tərəfindən Ermənistanın 

iĢğalçılıq siyasətinin nəticələri uğurla avropalıların nəzərinə çatdırılmıĢdır. Bu iĢğalın Azərbaycan 
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və doğma torpaqlarından didərgin düĢənlər üçün necə faciəvi nəticələrə səbəb olduğu açıq-aydın 

göstərilmiĢdir.  

Azərbaycan Respublikasının üzvlüyünü uğurla davam etdirdiyi təĢkilatlardan biri də Ġslam 

Konfransı TəĢkilatıdır. Azərbaycanın bu təĢkilata üzv olduğu gündən bu günümüzədək ĠKT 

Ermənistanı iĢğalçı dövlət kimi tanıyıb. Bu iĢğalla bağlı ĠKT-nin bir sıra qətnamələri qəbul 

edilmiĢdir. Qeyd etmək lazımdır ki, ĠKT qətnamələri Azərbaycan üçün yalnız siyasi əhəmiyyət 

daĢımır, respublikamıza müsəlman ölkələri tərəfindən göstərilən humanitar, texniki və s. yardımın 

böyük bir hissəsi ĠKT konfranslarının qəbul etdiyi bu kimi mühüm sənədlər əsasında həyata 

keçirilir.  

Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas prioritet istiqamətlərindən birini də terrorizmə qarĢı 

mübarizədə beynəlxalq proseslərə qatılmaq və ABġ-ın təĢkil etdiyi antiterror koalisiyasında iĢtirak 

etməkdən ibarət olmuĢdur. Azərbaycan terrorizmə qarĢı mübarizədə beynəlxalq əməkdaĢlığın 

dərinləĢdirilməsini və təsirli tədbirlərin görülməsini həmiĢə zəruri hesab etmiĢdir. Lakin erməni 

terroru ilə bağlı Azərbaycanın çağırıĢlarına beynəlxalq aləmdə uzun müddət adekvat münasibət 

göstərilməmiĢdir. 2001-ci ilin 11 sentyabrında ABġ-da törədilmiĢ terror aktından sonra beynəlxalq 

aləmdə antiterror koalisiyası formalaĢmağa baĢladı. Azərbaycan beynəlxalq terrorizmi pisləyən və 

ona qarĢı fəal mübarizə aparan ilk ölkələrdən biri oldu. Azərbaycanın hərbi kontingenti hazırda 

Kosovo, Əfqanıstan və Ġraqda beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr tərkibində iĢtirak edərək, 

respublikamızın antiterror mübarizəsində həmrəyliyini və prinsipial mövqeyini nümayiĢ etdirir. 

Bununla yanaĢı Azərbaycan rəhbərliyi erməni terrorizminin ölkəmizə və regional təhlükəsizliyə 

vurduğu ağır zərbələr barədə həqiqətləri BMT, Avropa ġurası və digər yüksək tribunalardan dünya 

ictimaiyyətinə çatdıraraq, Azərbaycan dövləti terrorun hər cür təzahürünə qarĢı beynəlxalq 

əməkdaĢlığa hazır olduğunu dəfələrlə bəyan edib.  

Hər bir dövlət kimi Azərbaycan Respublikası da xarici siyasəti əsnasında qarĢısındakı vəzifələri 

həyata keçirmək üçün uzunmüddətli strateji və operativ cari fəaliyyət proqramı hazırlayır. Xarici 

siyasət prioritetləri açıq diplomatiyaya aid edilir və bir qayda olaraq dövlət baĢçıları, xarici siyasət 

idarələri bu barədə açıq danıĢırlar. Bu prioritetlərin istinad qaynağını isə milli və milli-dövlət 

maraqları hesab olunur ki, bunun da əsasını hərbir ölkənin ali qanunu olan Konstitusiya təĢkil edir.  

Azərbaycan dövlətini xarici siyasətdə rəhbər tutduğu əsas vəzifələri aĢağıdakı istiqamətlərdə 

quraĢdırmaq olar: 

-ölkənin müstəqilliyini, suverenliyini və beynəlxalq aləmdə tanınmıĢ sərhədləri çərçivəsində 

ərazi bütövlüyünü qorumaq, onun təhlükəsizliyini regional və büynəlxalq təhlükəsizlik sistemi ilə 

sıx əlaqələndirmək; 

-Azərbaycanın bütün beynəlxalq və regional təĢkilatlarda təmsil olunması, sivil birgəyaĢayıĢ 

qaydaları ilə tənzimlənən böyük dünya siyasətinə qatılması, beynəlxalq və regional münasibətlərin 

həllində fəal iĢtirak etməsi zəmnində dünyanın siyasi xəritəsində layiqli yer tutmasına nail olmaq; 

-dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarĢılıqlı-faydalı əməkdaĢlıq əlaqələri yaratmaq, 

bu əlaqələrdən Respublikanın iqtisadiyyatının, elminin və mədəniyyətinin inkiĢafında səmərəli amil 

kimi isdifadə etmək; 

-mənafeyi Azərbaycan dövlətçilik və milli mənafeləri ilə uyğun gələln dövlətlərin tərəfdaĢlıq və 

müttəfiqlik münasibətləri yaratmaq, Respublika beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi üçün 

onların imkanlarından istifadə etmək; 

-ölkənin demokratiya və azad bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləməsi, müstəqil daxili və xarici 

siyasət yeritməsi üçün əlveriĢli beynəlxalq Ģəraitin bərqərar olmasına çalıĢmaq; 
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-əhalinin əsas hüquq və azadlığının qorunmasına yönəlmiĢ beynəlxalq normaların həyata 

keçirilməsinə Ģərait yaratmaq; 

-regionda gərginliyin aradan qaldırılmasına və mehriban qonĢuluq münasibətlərinin 

yaradılmasına səy göstərmək; 

-Azərbaycan xarici təzyiqlərin qarĢısını alan və ya onları minimuma endirən beynəlxalq himayə 

mexanizminin yaradılmasına nail olmaq; 

-dövlətin bütün beynəlxalq, regional, iqtisadi, elmi-texniki, mədəni, humanitar və s. təĢkilatında 

fəal iĢtirakına çalıĢmaq; 

-xalqın mənafeyinə tabe edilmiĢ xarici iqtisadi siyasət yeritmək, ölkə iqtisadiyyatının dünya 

iqtisadi sisteminə inteqrasiyası üçün bütün xarici və daxili amillərdən bəhrələnmək; 

-xarici ölkələrlə elmi, mədəni, humanitar əlaqələr və geniĢ infarmasiya mebadiləsi 

mexanizmləri yaratmaq və s. 

Sadalanan prioritet istiqamətlərin hər biri hal-hazırda uğurla həyata keçilir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti Cənab Ġlham Əliyevin yüksək diplomatik bacarığı sayəsində 

Azərbaycan dünyada öz layiqli yerini tutmuĢdur. Azərbaycanın dünya siyasətində aktiv iĢtirakı 

danılmaz bir faktdır. 2011-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik ġurasına 2 illik 

qeyri-daimi üzv seçilməsi və bu 2 il ərzində layiqli təmsilçilik həyata keçirilməsi diplomatiya 

tariximizdə qızıl hərflərlə yazılmıĢ bir səhifədir. 
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THE POLICYOF THE USA TOWARD SYRIA 

 

This article deals with the interests and policy of the USA toward Syria. Especially thesis 

investigates how the USA can slow or stop the destruction, use direct or indirect intervention to 

cease the domestic war and get security in the area. Besides it, prolonged involvement policy of the 

administration of Obama and defined critical security interests of the USA have been widely 

described in this context. 
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ABġ-IN SURĠYA ĠSTĠQAMƏTĠNDƏ SĠYASƏTĠ 

 

Məqalədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Suriya istiqamətində maraqları və siyasətinə yer 

verilmişdir.Xüsusilə tezisdə ABŞ-ın Suriya ərazisində baş verən dağıntıları zəiflədə və ya dayandıra 

bilməsi ; birbaşa və ya dolayı şəkildə daxili müharibəni sonlandırması və təhlükəsizlik əldə edə 

bilməsi yolları araşdırılır. Bundan əlavə verilmiş konteksdə Obama admnistrasiyasının 

uzunmüddətli davam edən cəlbetmə siyasəti və ABŞ-ın müəyyən edilmiş mürəkkəb təhlükəsizlik 

maraqları geniş şəkildə təsvir edilmişdir. 
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ПОЛИТИКА США ПО ОТНОШЕНИИ СИРИИ 

 

Эта статья имеет дело с интересами и политикой США по отношении Сирии. 

Специально тезис исследует, как США может замедлить или остановить разрушение, 

использует прямое или косвенное вмешательство для прекращения отечественной войны и 

получичения безопасность в регионе. Помимо этого, длительное участие, политика 

администрации Обамы и определенные критические интересы безопасности США были 

широко описаны в данном контексте 

Ключевые слова: Политика и стратегия США, Гражданская война в Сирии и 

сектантство  

 

The United States has important interests in the Middle East ,including the Eastern 

Mediterranean region .Being a central country in that area, Syria is a necessary due to the policy of 

the USA. US eastern Mediterranean security strategies include supporting regional stability, getting 

rid of havens for terrorists, putting a stop to the weapons of mass destruction (WMD) proliferation, 

strengthening economic growth, and promoting democratization, despite of many would quibble 
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with the precise order .But different controversial conditions create dread for the USA‘s interests in 

that situations. Today American national decisionmakers must think the country if and how to use 

military power to defend those interests. For Instance to these dangers we can say that thefrightful 

upstanding dimensions of the Assad regime, and the danger of a failed or jihadist Syrian state, make 

the ongoing Syrian conflict harmful to US and regional partner country interests. Besides it is 

aserious peril is the possibility the conflict will increasingly spread to Syria‘s neighbors. It is 

obvious that the human value alone is astonishing: over 117,000 dead, hundreds of thousands 

wounded, over six million displaced, ruined cities, half the population in need of food, and two 

instances of chemical weapons use. Moreover, The United States must try to prevent the Syrian 

civil war from extending beyond its source and destabilizing the region. As the conflict between 

Islam‘s largest sects, Sunna and Shi‘a, increase, it is clearly important to put restrictionon religious 

conflict, which can spread rapidly, and cause poles of religious authority, such as Iran, to gain 

influence. It is also in America‘s interest to terminate major internal wars in the region if it has the 

means and ability to do so, and at an acceptable cost. However, it is doubtful to suppose that it will 

be able for the USA to slow or stop the destruction, use direct or indirect intervention to cease the 

domestic war and get security in the area. 

Events in Syria threaten 3 critical security interests of the United States as defined in the US 

Defense Strategy: 1) increased opportunities for Islamic extremists to de-stabilize the region, 2) 

potential proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD), and 3) prolonged involvement .[1] 

Sectarianism in Syria is now dreadful more than just the Middle East. Even sectarianism has 

been described as a characteristic feature of the Syrian civil war.The sharpest split is between the 

ruling minority Alawite sect,a largely secularist Shiite Muslim offshoot from which President 

Assad‘s most senior political and military associates are drawn and the country‘s Sunni Muslim 

majority ,mostly aligned with the Syria‘s civil war whose direction at first seemed synonymous 

with other countries of the Arab Spring quickly became a full-blown battle of Shiite-Sunni 

sectarianism.[2]Credible media reporting indicates that Islamic extremist groups are supporting 

both indigenous and foreign fighter elements on the ground in Syria. The Alawite minority rule, 

with its roots in Shiite Islam and politics of Baath Party socialism, are natural enemies of Sunni 

extremist groups. The paralysis of the regime to maintain order and secure its borders has provided 

Al Qaeda and its affiliates with a unique opportunity to influence regime change in a major Arab 

country. This extremist agenda, and methods, as we have seen a trend towards suicide and car 

bombing, improvised explosive devices, and assassination, may be the gravest threat to Syrian and 

regional stability.[3] 

The second major security concern, the potential proliferation of WMD, is related to the first in 

that Sunni extremist groups may have potential access to chemical and biological weapons if the 

regime is weakened significantly. The Assad regime has stockpiled WMD in numerous locations 

throughout the country as a hedge against both foreign intervention and preventative strike from 

Israel. Compared to its other controversial activities, Syria‘s pursuit and development of weapons of 

mass destruction (WMD) has attracted relatively little scrutiny, even after its nascent nuclear 

program was exposed and destroyed by the Israeli air force in September 2007. Yet, Syria ranks 

with Iraq under Saddam Hussein and Libya under Muammar Gaddafi as the most ambitious Arab 

state in terms of its WMD acquisitions. Its investment in chemical weapons (CWs) and missile 

development has been significant, and its nuclear venture has contradicted long-held assumptions 

about Syrian strategic behavior.The escalation of the current conflict in Syria, which began as an 
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uprising against the government of President Bashar al-Assad in March 2011, gives greater impetus 

to efforts to determine the fate of Syria‘s WMD programs. Preventing the potential loss of control 

over sensitive material and technology, and addressing the low-probability but high-risk scenario of 

the use of CWs, as well as what becomes of the CW experts, have emerged as serious concerns for 

the international community.While US and allied security services claim to have an accurate picture 

of Syria‘s stockpiles and are expending significant resources to monitor them, it is not conceivable 

that such monitoring can be completely effective.[4 p. 8-9] Both the United States and Israel have 

clearly indicated ―red lines‖ in regard to WMD: any movement or transference of these weapons 

would constitute a direct threat and trigger an immediate military response. Israel‘s air strike in 

early February, 2013, on a convoy of weapons and a weapons factory is tangible proof that such a 

red line is not idle diplomatic chatter.[5] 

In the following we can see Obama administration‘s prolonged involvement in Syria: 

• Political Transition: President Obama, as early as August 2011, has called for Bashar al Assad 

to step aside and allow for a peaceful transition to a national coalition government.  

.• Sanctions: The Obama administration imposed strict sanctions on the Assad regime from the 

beginning of the conflict, and the Treasury Department has designated a long list of individuals with 

ties to the regime barring any access to the US financial system.[6] 

• Humanitarian Assistance: Total US Government aid to Syria and her neighboringcountries has 

topped $130 million dollars for both fiscal years 2012 and so far in 2013. The most recent effort 

was announced by Secretary of State Hillary Clinton September, 2012: the US would provide an 

additional $30 million dollars to a variety of relief organizations to support those affected by the 

conflict.[7] 

• Military Aid: So far the Obama administration has confined its support to various rebel groups 

to non-lethal technologies and training. For example, recent reporting has the US providing night 

vision goggles, medical supplies, and computer software to the rebels, as well as providing Internet-

based training for theirpersonnel engaged in diplomatic and strategic communication efforts.[8 

p.12-13] 

• Intelligence: Extensive media reporting indicates that the Central Intelligence Agency is 

involved in adjacent countries to Syria, vetting various rebel groups and attempting to discern any 

ties to Al Qaeda or Islamic extremism. These efforts are multilateral in that much of their most 

accurate information is coming from intelligence services located in those countries. These efforts 

are critical if the administration chooses a more active role in Syrian internal affairs, thus defining 

what groups we can support towards a democratic, inclusive subsequent regime.[9] 

• Prevent Arms Supply to the Assad Regime: The US government has worked with 

international and regional allies to prevent the Assad regime from resupplying itself with critical 

weapons platforms, such as helicopters, in order to suppress the rebellion.[10] 

 • Contingency Planning: Press reports indicate that the US military has conducted significant 

contingency planning in case the Obama administration chooses military intervention as the only 

possible option to address threats on the ground in Syria.[11] 

• Diplomacy: US officials have labored intensively to steer the United Nations towards a 

Security Council resolution condemning the Assad regime. Three attempts to pass such a resolution 

over the past year were vetoed by both Russia and China, who fear US influence in the region and 

the loss of an ally in Assad. Each of these countries recognize that they are fighting a ‗rearguard‘ 

action for the Assad regime, but have yet to see a way of extricating themselves from the situation. 
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Russia, in particular, is sensitive to the fact that while their backing of Iran and Syria has given 

them real regional relevance, it has also made them vulnerable to the Sunni awakening inherent in 

the ‗Arab Spring‘. So far, we can categorize US diplomatic efforts in the light of this opposition as a 

distinct failure. 

 

Conclusion 

 

The struggle between the current champions of Shiite and Sunni Islam in Syria has introduced 

not only large amounts of weapons, money, and other resources into the conflict on both sides, but 

has also escalated the potential for regional spill-over and ensuing de-stabilization. However, there 

are regional players that have vital interests in a stable Syria that can lead, for example, Turkey and 

Saudi Arabia. For example, as Turkey explores its emerging role as a regional player and supporter 

of Sunni rights, recent fighting close to its eastern border with Syria has increased tensions between 

the two nations. Reports of cross-border clashes between Syrian and Turkish forces are disturbing 

indicators of potential expansion of the conflict and ensuing regional instability. That is why US 

tries to pose a direct involvement in Syria. For instance, US provide direct military aid to rebel 

groups opposing the Assad regime.[12]Finally, this diplomatic-heavy approach also recognizes that 

the US must conduct extensive diplomacy and contingency planning for a post-conflict Syria. If the 

Assad regime falls, it is difficult to envision a stable result. In Iraq, we saw the results of regime 

change and the loss of state-facilitated order. The most likely outcome would be an ugly world of 

necessary resources to Syria to rebuild its economy, political institutions, and domestic security 

apparatus revanchist violence, crime, war, potential secessionist movements, and economic disaster. 

It is critical that the US and its international partners are prepared to provide the in order to stabilize 

their internal situation. If not, the danger of Syria devolving into a ‗failed state‘, with all of the 

inherent dangers to regional stability, may become a reality. A Syria, under the control of an 

extreme Islamist regime (with Iranian support), or a lawless patchwork of competing warlords, 

would provide fertile soil for the kind of transnational terrorist groups (armed with WMD) that are a 

direct threat to US interests. 

In broad terms, it requires a regional lead approach to coalition building and planning. The 

United States and its European allies are unlikely to sustain the kind of intervention required, either 

militarily or economically. [13]What the United States and its allies can offer is the kind of 

technical support necessary to plan and repair their economy, political institutions, and 

infrastructure. What all of this requires is that the international community plan early and 

coordinate its resources. US diplomatic efforts, while continuing to push for peaceful resolution to 

the conflict, must also plan for failure and build towards a coalition to stabilize Syria in the event of 

regime collapse.[14 p.56-57] 
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ЕВПРОПЕЙСКАЯ ПОЛИТИКА «НОВОГО СОСЕДСТВА И АЗЕРБАЙДЖАН 

 

Отношения между Европейским Союзом и Азербайджанской Республики, развитие этих 

отношений в настоящее время обсуждаются в статье. Кроме того, важность Европейской 

политики соседства (ЕПС) для Азербайджана о чем говорит. Автор о будущей работе и 

перспективах ЕПС. 
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AVROPA QONġULUQ SĠYASƏTĠ VƏ AZƏRBAYCAN 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikası və Avropa İttifaqı münasibətlərinin qurulması , inkişafı 

haqqında yazılıb. Avropa İttifaqının ―Açıq Qonşuluq Siyasətinin‖ Azərbaycan üçün əhəmiyyətindən 

bəhs olunur. AQS çərçivəsində gələcəkdə görülməli işlərdən və perspektivlərdən yazılıb. 
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EUROPEAN NEIGHBOURHOOD POLICY AND AZERBAIJAN 

 

Relations between European Union and Azerbaijan republic, development of these relations are 

being discussed in the article. Also, the importance of the European Neighborhood Policy (ENP) for 

Azerbaijan is talking about. Written about the future work and prospects of the ENP. 

Key words: European Union, European Neighborhood Policy, European Neighborhood and 

Partnership Instrument, Integration 

 

Одним из основных силовых и политических центров мира является ЕС, прев ратившийся 

в последнее время в модель, экономического, политического и социального единства. ЕС 

установил многостороннее сотрудничество со многими странами мира. Со странами не 

входящими в состав ЕС сотрудничество осуществляется на основе специальных программ. 

Связи между Европейским Союзом и Азербайджаном также осуществляются в рамках именно 

таких программ по различным сферам: содействию экономическим и политическим реформам, 

созданию транспортно-коммуникационных коридора Восток-Запад. (ТРАСЕКА), развитию 

инфраструктур и другим направлениям. Отношения между Европейским Союзом и 

Азербайджаном начались складываться еще 1990-х с поддержки оказываемой Еврокомиссией 

странам СНГ, в рамках программ ТАСИС. В рамках этой программы в 1993 году в Брюсселе 
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выдвинут проект, Транс кавказский транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (ТРАСЕКА). 

По итогам обсуждения были подписаны 2 официальных документа под названием 

«Брюссельская декларация» и принято решение о восстановление в новых условиях коридора, 

«Шелкового пути», Восток-Запад, реконструкции и развитии транспортно-коммуникационных 

инфраструктур. TPACEKA является транспортная инициатива с целью развития региональных 

транспортных сетей и обеспечение эффективных и надежных транспортных связей между 

Европой и Азией. [9, 64]  

С 1993 года Азербайджан заявил о своей заинтересованности в отношениях с ЕС и 

приступил к планированию связей с ним в различных областях. Официальные связи между 

Азербайджаном и Европейским Союзом установились в 1996 году после подписания 

президентом Азербайджанской Республики Гейдаром Алиевым соглашения «О Партнерстве и 

сотрудничестве», которая вступила в силу 1 июля 1999 года. Соглашение о партнерстве и 

сотрудничестве вступило в силу в 1999 году, а в 2003 году ЕС заниматься в дальнейшем с 

Азербайджаном через Европейской политики соседства. В мае 2009 года, еще шаг был сделан 

при участии Азербайджана в Восточном партнерстве. [12] 

Только за 2001 год ЕС в рамках данной программы вложил средства на сумму более 100 

миллионов евро. Европейский Союз реализует связи с Азербайджаном не только в рамках 

проекта ТРАСЕКА и «Соглашения о партнерстве и сотрудничестве», но и в рамках 

осуществляемого на Южном Кавказе проекта общего регионального сотрудничества и других 

программ, направленных на обеспечение мира, стабильности и экономического прогресса в 

Европейском регионе.  

В 2003-2004 годах Еврокомиссия, новая в Союзе - "Европейская политика соседства" - 

внешняя политика, он предложил. Этот курс является основой политики, регулирующие 

отношения Союза с соседями на востоке и юге. [2] В 2002 году ЕС расширивший свои 

границы Союз обрел новых соседей в Европе, что побудило его принять в 2003 году 

программу «Более широкое соседство: инициатива новых рамок с восточными и западными 

соседями» 12-го мая 2004 года Европейская Комиссия приняла Стратегический Документ о 

Политике Европейского Соседства (ПЕС). В данном документе Европейская Комиссия (ЕК) 

рекомендует Совету Европейского Союза включение Азербайджана, Армении и Грузии в эту 

политику.  

Рекомендация ЕК была рассмотрена в Совете по Общим Вопросам и Внешним Связям ЕС 

и во время заседания Совета руководителей государств и правительств Европейского Союза, 

проведенного 17-18-го июня в Брюсселе, было решено о включении Азербайджана, Армении и 

Грузии в эту политику. [15] Европейская политика нового соседства была задумана после 

расширения ЕС на 10 стран-членов с тем, чтобы избежать выявления новых границ в 

Европе.Основополагающие принципы, также как «партнерство» реализуется через 

Европейскую Политику «Нового соседства», а в январе 2007 году был заложен новаторский 

механизм финансирования -Европейский инструмент соседства и партнерства. (ЕИСП) В этом 

документе говорится , что цель сотрудничества между ЕС и Азербайджаном- это развитие 

тесных отношений, превосходящих предыдущие уровни сотрудничества и ведущих к 

постепенной экономической интеграции и более глубокому политическому сотрудничеству. 

[6] Европейская Политика «Нового соседства»нацелена на улучшение управления и 

социального развитие Азербайджана через; 
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Таким образом, ЕПС для Азербайджана открыла следующие возможности: 

- возможность приобретения определенной доли на внутреннем рынке ЕС в ответ на 

рациональное осуществление политических, экономических и административных реформ и 

достижения конкретного продвижения в вопросе уважения общих ценностей; 

- дальнейшие процессы интеграции и либерализации с целью параллель ного 

обеспечения свободного оборота граждан, товаров, услуг и капитала установление 

взаимных экономических связей с европейскими странами, создание льготного и кредитного 

режима, трудовые, рыночные отношения и миграция, борьба с наркобизнесом и 

организованной преступностью, поощрение инвестиций, привлечение новых финансовых 

источников, ускорение вступления Азербайджана во Всемирную Торговую Организацию и пр. 

[15]  

Следует отметить, что ЕС для осуществления политики «Нового соседства» в 2004 году 

выделил 255 миллионов евро, в нескольких странах включая Азербайджан, были проведены 

серьезные проекты. Азербайджанское государство в отношении с ЕС отдает предпочтение 

больше двусторонним связям. Азербайджан как мы знаем, является лидирующим 

государством на Южном Кавказе, поэтому создает все необходимые институты для сближения 

с ЕС, демонстрирует намерение интегрироваться в общеевропейское пространство экономики, 

политики и безопасности. Азербайджан является важной стратегической страной в рамках 

программы политики нового соседства ЕС и поддерживает его статус ведущего государства в 

интеграции стран Южного Кавказа в Союз. 

Во-первых, Азербайджан всегда позитивно относился к планам ЕС, связанным с 

укреплением сотрудничества между тремя странами Южного Кавказа выражая готовность 

задействовать для этого свой потенциал 

Во-вторых, Азербайджан является наиболее склонным к миру, примирению, 

сотрудничеству в регионе государством, обладающим возможностями для оказания 

содействия этому делу. 

В-третьих, в Азербайджане осуществляются экономические, политические, правовые и 

социальные реформы, отвечающие стандартам ЕС. 

В-четвертых, Азербайджан, являясь исламской страной, в то же время обладает 

грамотным, толерантным населением, приобщившимся к европейским ценностям. 

Азербайджанская Республика открыто изложила свою позицию в связи с принятием 

последовательных мер, направленных на решение предстоящих в данной области задач. 

Распоряжение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 1 июня 2005 года 

«О создании Государственной комиссии по интеграции Азербайджанской Республики в 

Европу» также ставит цель обеспечения эффективной и координированной работы по 

дальнейшему укреплению связей между Азербайджаном и Европейским Союзом., подготовке 

и осуществлению Плана деятельности, связанной с Азербайджаном. Распоряжение 

предусматривает создание рабочих групп по сотрудничеству с ЕС в политической, 

экономической, транспортной и энергетической, правовой, гуманитарной, научно-

образовательной сферах, в области безопасности, прав человека и демократизации. План 
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деятельности с ЕС был принят на Брюссельской конференции 14 ноября 2006 года. В этом 

документе приоритетными направлениями были определены: 

- Содействовать урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы 

- Укрепление демократии в стране путем честного и прозрачного процесса выборов 

- В соответствии с международными обязательствами Азербайджана укрепить 

защиту прав человек и фундаментальных свобод 

-Расширить региональное сотрудничество 

-Улучшить деятельность таможенной службы 

-Усиливая борьбу против коррупции создавая условия для инвестиций и бизнеса 

-В экономическом законодательстве улучшить практику управления 

-Усилить отношения в сферах юстиции, свободы и безопасности, а также в защите границ 

-Усилить региональное сотрудничество ЕС и Азербайджан с области энергетической 

безопасности [8]  

Помимо всего этого для Азербайджана со стороны ЕС в сферах образования, культуры и 

охраны окружающей среды представлены специальные программы технической поддержки. В 

рамках программы «Европейский инструмент соседства и партнерства» можно выделить такие 

программы как: Твининг, Темпус, Еразмус Мундус, TAIEX (Техническая Помощь и Обмен 

Информацией) [13]  

В Азербайджане твининг-проект начал применятся с марта 2006 года. "Поддержка 

обеспечения продовольственного качества и безопасности в Азербайджане и юридическое и 

техническое усовершенствование сертификации рыбной продукции азербайджанского 

производства". Реализация проекта станет первым и успешным шагом на пути процесса более 

тесной интеграции нашей страны в европейское экономическое пространство. В рамках 

программы Еразмус Мундус выделяются стипендии азербайджанским магистрантам и 

кандидатам наук для участия в шестимесячных стажировках, исследовательских и 

академических программах в европейских университетах. [14] В 2009 году Азербайджан 

добился некоторого прогресса в выполнении Плана действий ЕПС, особенно в том, что 

касается экономического и социального управления. [7]  

Сегодня, помощь ЕС в Азербайджане составляет почти € 50 млн - более чем вдвое больше, 

чем в 2010 году политических отношений также на подъеме: в 2011-2012 годах топ-лидеры 

ЕС, включая президента Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, Верховный представитель ЕС 

Кэтрин Эштон и европейского комиссар по вопросам расширения Штефан Фюле все посетил 

Баку. [10] Трубопровод TANAP стоимостью от 5 до 7 млрд долл. планируется завершить к 

2017-2018 годам, когда ожидается начало эксплуатации второй фазы месторождения «Шах-

Дениз». Предполагается, что Азербайджан будет ежегодно поставлять в Турцию 16 млрд. 

кубометров газа, из которых 6 млрд. пойдут на собственные нужды Турции, а остальное будет 

транспортироваться на европейские рынки.[4, 24]  

Таким образом, интеграция Азербайджана и Европейского Союза проходит через 

улучшение их взаимоотношений, внутреннюю интеграцию и завершением трансформации в 

соответствии с западными законодательными стандартами. Взаимоотношения между 

Азербайджаном и Европейским Союзом развиваются достаточно интенсивно. Стороны 

продолжают изъявлять готовность к еще большему сближению как пишет министр 

иностранных дел Эльмар Мамедъяров « Каспий- это часть Европы, и ЕС- это душа нашей 

трансформации и развития». [11]  



201 
 

Литература: 

 

1. Elxan Süleymanov ―Avropa Ġttifaqı və Azərbaycan: strateji tərəfdaĢlığa doğru‖ Baki.,2011. 

2. Samirə Eyvazova ―Avropa QonĢuluq siyasətinin Ģərq tərəfdaĢlığında yeni ikitərəfli 

öhdəliklər‖. ―Hüquqi dövlət və qanun‖ –2009.-№12.-S.44-47. 

3. Али Гасанов ―Современные международные отношения и внешняя политика 

Азербайджана‖, Баку, 2007. 

4. Борко Ю.А. (отв.ред.) Буториной О.В., Журкина В.В. , Потемкиной О.Ю 

―ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ:ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ‖, МОСКВА, январь 2013, c33 

. http://www.edc-aes.ru/data/edcaes/content/user_files/images/70.pdf 

5. В.Г.Щемятенков ―Европейская интеграция‖, Москва, 2003. 

6. ―Azerbaijan. European Neighbourhood and Partnership Instrument‖Country Strategy Paper 

2007-2013.  

7. ―ЕС и Азербайджан‖, ENPĠ Ġnfo center, Euro- East. http://www.enpi-

info.eu/files/interview/AzeriRUfinal.pdf 

8. ENP.EU-Azerbaijan Action Plan 2. http://www.delaze.eu.europa.eu\pdfs\enp\EU-

Azerbaijan-AP.pdf 

9. Ġbrahimov Rovshan ―Another EU Ġnitiative-TRACECA‖. Ġnterregional cooperation in 

Eurasia. Baku 2013, p123. 

10. Jana Kobzova and Leila Alieva ―THE EU AND AZERBAIJAN:BEYOND OIL‖ European 

Council on foreign relations‖ May 2102. UK p 12. http://www.ecfr.eu/page/-

/ECFR57_EU_AZERBAIJAN_MEMO_AW.pdf  

11. Mammadyarov Elmar. ―A New Way for the Caspian Region Cooperation and Integration‖ 

Turkish Policy Quarterly, Fall 2007,Vol 6 No 3, P.43 

12. http://eeas.europa.eu/delegations/azerbaijan/eu_azerbaijan/political_relations/index_en.htm 

13. http://mfa.gov.az/?options=content&id=566 

14. http://www.trend.az/tags/10798/ 

15. http://www.enpi-info.eu/main.php?id=494&id_type=2 

16. http://cyberleninka.ru/article/n/azerbaydzhan-v-geopoliticheskoy-strategii-evropeyskogo-

soyuza 

  

file://Turkish


202 
 

Narmin GULIYEVA, 

 master, Baku State University 

 

INFLUENCE OF IRANIAN NUCLEAR PROGRAM ON THE STATE FOREIGN 

POLICY 

 

At the present stage of development of the leading states of the world is paying increasing 

attention to energy and energy security. Work in this area is carried out for a variety of areas: from 

the diversification of energy supplies and more effective use of nuclear energy and alternative 

sources. Addressing these issues is vital in terms of increased competition in the international 

market and the results of work carried out depend on how the future of the national economy in 

particular and the economy of specific states in general. Often, besides of economic and technical 

obstacles arise political differences which are hard to solve.One of the most vivid examples of this 

phenomenon is the Iranian nuclear program, the implementation of which involves overcoming 

many political contradictions. The study of processes taking place within Iran's aspirations to join 

the "nuclear club" is of considerable scientific interest. Research in this area are intended to 

provide answers to many obvious and hidden issues: the causes of double standards policy against 

Iran and real grounds for concern to world powers implications of this process for the Gulf region 

and the prospects for exacerbation differences over Iran's nuclear program. 

For the Republic of Azerbaijan The Islamic Republic of Iran is a strategic partner that 

emphasizes the relevance of the study of the processes that have a significant impact on both the 

status of the state and its relations with its partners in the international dialogue. 

Key words: Iran, nuclear, nuclear program, energy security 
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ВЛИЯНИЕ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ИРАНА НА ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЙ 

КУРС ГОСУДАРСТВА 

 

На современном этапе развития ведущие государства мира уделяют все большее 

внимание вопросам энергетики и энергетической безопасности. Работа в данной сфере 

ведется по множеству направлений: от диверсификации поставок энергоносителей и более 

эффективного их использования до увеличения доли атомной энергии и альтернативных 

источников. Решение этих вопросов является жизненно важным в условиях повышенной 

конкуренции на международном рынке и от результатов проводимой работы зависит 

будущее как отраслей народного хозяйства в частности, так и экономики конкретных 

государств в целом. Зачастую кроме экономических и технических препятствий возникают 

сложноразрешимые политические разногласия.  

Одним из наиболее ярких примеров данного феномена является ядерная программа 

Ирана, реализация которой сопряжена с преодолением множества политических 

противоречий. Изучение процессов, происходивших и происходящих в рамках стремления 

Ирана к вступлению в «клуб ядерных держав» представляет собой значительный научный 

интерес. Исследования в данном направлении призваны дать ответы на множество как 
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очевидных, так и скрытых вопросов: от причин политики двойных стандартов в 

отношении Ирана и реальных оснований для беспокойства мировых держав до последствий 

данного процесса для региона Персидского залива и перспектив обострения разногласий по 

вопросу ядерной программы Ирана. 

Для Республики Азербайджан Исламская Республика Иран является стратегическим 

партнером, что подчеркивает актуальность изучения процессов, которые оказывают 

значительное влияние как на статус самого государства, так и на его отношения с 

партнерами по международному диалогу. 

Ключевые cлова: Иран, ядерная, ядерная программа, энергетическая безопасность 
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ĠRANIN NÜVƏ PROQRAMININ DÖVLƏTĠN XARĠCĠ SĠYASƏTĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

Müasir inkişaf dövründə dünyanın aparıcı dövlətləri enerji və enerji təhlükəsizliyi 

məsələrələrinə xüsusi diqqət ayırır. Enerji daşıyıcılarının diversifikasiyası, atom enerjisinin payının 

artırılması və alternativ mənbələrdən səmərəli istifadənin təmin olunması məqsədilə bir sıra 

tədqiqatlar aparılır. Müasir beynəlxalq təsərrüfatda rəqabətin artması zəminində bu məsələlərin 

araşdırılması və həlli nəinki xalq təsərrüfatının, eyni zamanda konkret dövlətlərin iqtisadiyyatının 

inkişafına həlledici təsir göstərir.  

Bu fenomenin bariz nümunələrindən biri də reallaşdırılması bir sıra siyasi ziddiyyətlərin 

kəsişməsinə səbəb olan İranıın nüvə proqramıdır. İranın ―nüvə klubu‖-na daxil olmaq uğrunda 

cəhdləri və bununla bağlı baş verən proseslər xüsusi elm maraq kəsb edir. Bu istiqamətdə 

tədqiqatlar: İrana qarşı ikili standartların həyata keçirilməsi siyasətinin səbəbləri, dünya 

dövlətlərinin narahatçılığın başlıca səbəbləri, bu proseslərin İran Körfəzi dövlətləri üçün nəticələri, 

İranın nüvə proqramı ətrafında danışıqların perspektivlər və s.bu kimi bir sıra suallara cavab 

tapılmasına yardımçı olacaq. 

Azərbaycan Respublikası üçün İran İslam Respublikası strateji əməkdaş rolu oynayır. Bu da öz 

növbəsində, nəinki dövlət daxili və eyni zamanda, beynəlxalq müzakirələrdə əməkdaşlarla 

münasibətləri prosesində məsələnin aktuallığını daha da artırır.  

Açar sözlər: İran, nüvə, nüvə proqramı, enerji təhlükəsizliyi 

 

At the present stage of development of the leading states of the world is paying increasing 

attention to energy and energy security. Work in this area is carried out for a variety of areas: from 

the diversification of energy supplies and more effective use of nuclear energy and alternative 

sources. Addressing these issues is vital in terms of increased competition in the international 

market and the results of work carried out depend on how the future of the national economy in 

particular and the economy of specific states in general. Often, besides of economic and technical 

obstacles arise political differences which are hard to solve. 

One of the most vivid examples of this phenomenon is the Iranian nuclear program, the 

implementation of which involves overcoming many political contradictions. The study of 

processes taking place within Iran's aspirations to join the "nuclear club" is of considerable 

scientific interest. Research in this area are intended to provide answers to many obvious and 
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hidden issues: the causes of double standards policy against Iran and real grounds for concern to 

world powers implications of this process for the Gulf region and the prospects for exacerbation 

differences over Iran's nuclear program. 

For the Republic of Azerbaijan The Islamic Republic of Iran is a strategic partner that 

emphasizes the relevance of the study of the processes that have a significant impact on both the 

status of the state and its relations with its partners in the international dialogue. 

History of Iran's nuclear program, as well as its foreign policy, usually divided into two stages: 

before and after the Islamic Revolution of 1979. At the first stage, the main partner of Iran in the 

nuclear field was the United States, which fully reflected the country's foreign policy and 

geopolitical realities of the time. Over time, the increased desire to diversify progressive circles of 

contacts and suppliers resulted in the search for alternative partners. 

The first attempts of Iran to get access to nuclear technology refer to the 1950s. In 1956, the 

first negotiations in the framework of the nascent Iranian nuclear program culminated with the 

signing of the March 5, 1957 agreement on nuclear cooperation with the United States (it was 

amended June 8, 1964 and March 18, 1969) (2, page. 602). In accordance with the agreement 

provided the construction of research reactors; USA Commission on Nuclear Energy undertook the 

provision of nuclear fuel, as well as guaranteed access to all necessary materials and technology for 

construction and exploitation. It was envisaged cooperation for the further development of the 

nuclear field with access to the construction of nuclear reactors for electricity production, also were 

conducted consultations on nuclear energy. 

One of the most important results of this period was the creation of the nuclear center at the 

University of Tehran. US President Dwight D. Eisenhower in the framework of promotion of 

peaceful nuclear energy program approved the transfer of university nuclear reactor capacity of 5 

MW, which marked another breakthrough in the development of Iran's nuclear science . In 1961, its 

construction began, was commissioned in 6 years. (2, page. 603). This fact illustrated a fundamental 

role of US in foreign policy orientation of Iran, which certainly caused a lot of debate in progressive 

circles as entailed preferences not only in the oil sector, but also in the export-import turnover. In 

addition, to maintain a similar level of understanding Iran was forced to follow in the wake of US 

foreign policy. The development of nuclear power has become a priority in the work of the joint 

commission for cooperation between the two states. 

In 1974 was formed Iran's Atomic Energy Agency nuclear center in the University of Tehran. 

The purpose of the Agency was ordering and controlling of Iran's nuclear program. 

In 1975 an agreement was signed for the purchase of eight reactors with a total value of 6.4 

billion US dollars. In accordance with the agreement providing of all fuel reactors guaranteed by the 

United States. Iran also expressed readiness to invest 2.75 billion US dollars for private uranium 

enrichment plant in the United States; however, this initiative was not supported by the Americans 

(2, page. 467). 

Thus, it is possible to trace the origin of the idea of self-sufficiency in nuclear power, which is 

not only consistent with common sense in the context of energy security, but also illustrated the 

strengthening of the position of supporters of an independent foreign policy and diversification of 

economic relations. Since coming to power J. Carter created the conditions for signing the extended 

agreement on cooperation in the peaceful use of the atom. After it is signed (March 4, 1975), the 

Agency for Atomic Energy of Iran and the US Department of Energy signed a contract to train 

Iranian specialists required for the full range of operating personnel for nuclear power. In 1976 he 
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signed 5 interrelated contracts with the company "General Atomic" (2, page. 345). However, to 

bring them to full execution failed. With the increasing influence of progressive circles, Iranian 

leadership charted a course to shift emphasis in the economy and in politics. This process was 

accompanied by activation of the negotiation initiatives within the diversification in the nuclear 

field. Thus, Iran tried to counterbalance US influence and achieve greater independence, and that 

was the impetus for the development of cooperation with France, Germany and several other 

countries. 

In 1969, the economy minister of Iran and the head of Atomic Energy Commissariat of France 

signed a protocol on cooperation in the nuclear field (paid special attention to the exploration and 

development of uranium deposits and ore), the financing of the project was entrusted to the French 

side (2, page. 627). In 1974, the results of the meeting of the joint commission for economic 

cooperation between Iran and France signed a protocol providing for the deepening of cooperation 

in the field of nuclear energy, the Iranian side expressed willingness to explore the possibility of 

building nuclear power plants with total capacity of 5000 MW. June 27, 1974 an agreement was 

signed, providing the creation of a research center and train Iranian specialists. December 23, 1974 

during the visit of Prime Minister Jacques Chirac signed an agreement on a joint venture to enrich 

uranium. May 7, 1975, the Agency for Atomic Energy of Iran and the French company 

"Technicatom" signed a contract to build a nuclear center for learning and development (3, page. 

27). October 16, 1977 a protocol was signed on the construction of two nuclear power plants (900 

MW each) and providing them with fuel for 10 years. In addition, it was envisaged reprocessing of 

spent fuel to France and re-sale of plutonium in the secondary market or whether Iran as agreed. 

Moreover, all security issues were pinned on the French side with direct control by the IAEA (2, 

page. 660). 

January 7, 1972 an agreement was signed on the use of peaceful nuclear energy between Iran 

and Canada. (4) In 1974 was launched nuclear cooperation with Germany, signed an agreement to 

conduct joint scientific and technical research; Agency for Atomic Energy of Iran and the Federal 

Ministry for Research and Technology of Germany signed an agreement on cooperation in the 

peaceful uses of atomic energy. In the same year signed two contracts with the German company 

"Kraftvork Union":  

1) the construction and commissioning of two units of nuclear power plants each with 1300 

MW on light water at Bushehr;  

2) to ensure the fuel (2, page. 613) 

Illustrated pace and priority and policies to strengthen the autonomy and independence that 

reflects not only the growth of contradictions within the country, but also indicates a weakening 

influence of the United States. Pro-Western orientation remained apparent, but not without trying to 

diversify, generally these steps did not cause for special concerns. 

Iran and India signed in 1976 an agreement on cooperation in the peaceful use of the atom (2, 

page. 661). In 1977, Iran held active negotiating with the Australian company AUSTIREX on the 

acquisition of uranium - the agreement has been paraphed, but after the revolution of 1979 never 

been signed. Less active, but no less important passed cooperation with Britain. Agency for Atomic 

Energy of Iran has signed two contracts in June and October 1975 with the British side (company 

RTZ). Provided for purchase of 15% enriched uranium extracting companies in Namibia and 17 

800 tonnes of raw uranium prior to 1990. Under the provision of the logistics of this contract was 

signed an agreement with the French company "Komurks", which provides enrichment and storage 
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above the ore. In pursuance of contract to supply 2400 tonnes of uranium with "Nokfor" (member 

of the group Oppenheimer) was signed a contract for storage and enrichment with the British 

company BNFL. Creation of infrastructure in the country progressed well (we should note that in 

1974 was formed Iran's Atomic Energy Agency nuclear center at the University of Tehran). 

According to surveys conducted by a team of scientists from Stanford, by 1995, it was predicted 

that the need of Iran in nuclear energy is at the level of 20 000 MW (1, page 14). 

The Islamic Revolution marked a qualitatively new stage in the development of the state and 

reflected the whole spectrum of the accumulated contradictions, pointing to a huge number of 

defects in the construction of the development strategy of nuclear program. The main features of 

this phase was the orientation to self supply, replacing Western partners with People's Republic of 

China and the Soviet Union the use of the IAEA and the UN as an instrument of pressure against 

the background of ever-increasing confrontation with the US, which led to the imposition of 

sanctions against Iran. All states which signed agreements and contracts, not only refused their 

fulfillment - despite the fact that some of them have already been paid - but have actively oppose to 

USSR and China attempts to take their niche in cooperation with the proclaimed Islamic Republic. 

Later, European states began to make attempts departing from the policy of sanctions and seek 

opportunities for collaboration that illustrates a split in the anti-Iranian coalition, led by the United 

States. This situation indicated the need for a policy of self-sufficiency in the implementation plan 

for the development of nuclear power. It was decided to make the emphasis on the development of 

nuclear reactors research, which acted as the main stage in the process of research, development and 

application of nuclear energy, the development of scientific research in the field of peaceful nuclear 

applications (1, page 27). The main purpose of the Iranian nuclear program (as it was approved in 

1995 by the Parliament of the Islamic Republic of Iran) is output in the production of nuclear 

energy by 2020 to the level of 20000 MW. 

The first real steps in this direction were taken in 1974, when Iran signed a contract with the 

German company "Kraftvork Union" for the construction of two power plant in Bushehr, but after 

the revolution of 1979 enforcement of contracts was disrupted, and installations were severely 

damaged by the bombing of the Iraqi Air Force during Iran-Iraq war. In 1994, Iran signed a contract 

for the completion of the construction of power plants with the Russian company 

"Atomstroyexport" (2, p. 605-607). Launch of electro power station repeatedly postponed due to the 

enormous pressure on Russia, but in 2007 transportation and loading of fuel in nuclear reactors 

were completed. In February 2009, sweeping the test of functional units and systems for power 

plants began, but in the beginning of 2011, there were problems with its operation, which resulted 

in the discharge of fuel to carry out the necessary work for troubleshooting. The planned launch is 

still delayed. (3, page 42) 

This contract and its performance reflected the entire depth of the crisis in the country's foreign 

policy. Iran faced with active opposition from not only the United States and its traditional allies, 

but also from states previously held neutral positions. In 2007, when industrial enrichment of 

uranium to nuclear fuel begun, it was declared the willingness to build a nuclear reactor in the 

domestic production in capacity of 360 MW and started negotiations with potential contractors on 

the construction of two power units of 1000 MW for each. (3, page 51) One of the most critical 

issues in the context of achieving self-sufficiency in the nuclear industry is the enrichment of 

natural uranium to nuclear fuel for the purpose of not only gaining independence from suppliers of 

uranium fuel, but also provide greater flexibility in the selection of conceptual nuclear reactor 
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technology. Another direction is the development of nuclear technology for use in medicine, 

industry and agriculture. This area has made significant progress, not only because of political will, 

determination and significant financial costs, but also to create an atmosphere of national pride for 

the achievements in the development of the nuclear industry. It is important to be aware of the fact 

that the nuclear program in the country has created a huge propaganda background which illustrates 

the steady movement forward, despite the isolation and opposition towards Iran. In this context, 

depth and extent of the value of the program becomes apparent, both in economic and political 

terms. 

A special place occupies the safety of nuclear power plant in Bushehr. It is envisaged complex 

security systems to increase the reliability. In addition, considerable attention is paid to the 

protection of the airspace over the zone of destruction of the reactor. This aspect caused a huge 

number of issues: from doubts about the wisdom to assumptions about unreliability. It was argued 

that the Russian side has imposed the supply air defense systems Tor-M1, used during the delivery 

and commissioning of the tightening of the major works on the launch of the nuclear plant. 

However, taking into account past experience (remedial work to address the devastation after 

intensive bombing of the Iraqi Air Force took several years and greatly complicated the whole 

process, despite the fact that the degree of the power of electric station before starting the Iran-Iraq 

war was 80%) and taking Israeli side statements of the theoretical possibility of applying the pre-

emptive strike on Iran's nuclear facilities, Russian concerns in the context of building a complete 

security system Bushehr plant is not only easier to understand, but also fully justified (1, page 32). 

An important place in the development of Iran's nuclear program played by the interaction with 

the IAEA, which is largely reduced to the aspiration of the Islamic Republic of Iran to prove the 

peaceful intentions in the use of nuclear energy. On the other hand, the organization often becomes 

a pressure lever on Tehran from the international community and especially the western states. 

However, we should note and constructive components: the direct participation of the IAEA had 

developed and implemented requirements for safety of Iranian nuclear facilities. 

Iran has repeatedly stressed its right to the peaceful use of nuclear energy as a state that does 

not have nuclear weapons and accede to the Treaty on the Nonproliferation of Nuclear Weapons, 

which guarantees its signatories the right to develop and use nuclear energy for peaceful purposes. 

(5) At the same time, the US claim that Iran does not need nuclear energy and the entire program is 

only as a tool that allows to hide the real Iranian attempts to make nuclear weapons. Back in June 

2003, US President George. W. Bush defined the state's position on the issue, saying that the United 

States would not tolerate Iran's desire for nuclear weapons. (6) This attitude toward the United 

States and Iran's nuclear program has become determining in relations between countries, largely 

strained relations with European countries and complicate implementation by Russia of its 

obligations under the contract for the construction of a nuclear power plant in Bushehr. 

The main focus of US experts focused on uranium enrichment. The time at which Iran has 

begun work in this direction is conducted since 1974, when, according to some reports, Iran 

invested $ 1 billion in French uranium enrichment plant that belonged to a European consortium 

"Eurodif" (7). In addition, two protocols signed on cooperation in the nuclear field in 1985 and 

1990- with China and one in 1995 - with Russia. (8) During the same period, Iran allegedly gained 

access to the documentation for uranium enrichment from illegal sources (Pakistani scientist AQ 

Khan). (6) Under pressure from international community, Iran was forced to provide information 

about the work being done in this direction, and to explain their purpose. Iranian explanations were 
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published in a series of reports on inspections of the IAEA since June 2003 (5). In February 2003, 

Iranian President Mohammad Khatami said that Iran intends to begin uranium production at the 

field in Saghande , Yazd Province. (9). This field is the key to self-fuel nuclear program. According 

to the vice-president of the Agency for Atomic Energy of Iran Ghannadi-Maragha, this field 

consists of two sediments totaling about 1 580 000 tonnes of uranium ore. (8) In February, the 

Iranian side has officially recognized the production of uranium concentrate in the factory of Yazd 

(9). In addition, representatives of the Iranian opposition group "National Council of Resistance of 

Iran," confirmed the presence of Chinese specialists in the field Saghande (10) 

All aforesaid indicates a fundamental feature of post-revolutionary phase - the desire to 

maximize self-sufficiency in ensuring the nuclear program. Obvious trend, characterized by the 

desire of China and the Russian Federation to fill a vacuum is created in the nuclear field in Iran. 

On this background more often sounds criticism of the sanctions policy, which lobbied by the 

United States. It should be noted that all this happened on the background of the enormous pressure 

of foreign policy, international isolation in terms of providing nuclear technology and rising 

tensions on the borders of the state (NATO's military operations in Iraq and Afghanistan). 

Revealing in this context is the recognition of Chinese supply of information the Iranian side in all 

phases of the construction concentrator. Moreover, all this was done in spite of the achieved 

agreements in 1997 in the framework of enhanced cooperation between United States and China, 

according to which China has committed itself to curtail cooperation programs with Iran in the 

nuclear industry. This fact not only illustrates the weakening of the US position in the context of 

impact on China, but also points to ever-increasing intensity of cooperation between China and Iran 

(3, page. 67). Throughout the period of development of nuclear program Iran declared willingness 

to dialogue and pointed to transparency of its program, but at the same time constantly reveals new 

evidence of non-compliance agreements and violations of commitments. On the one hand, this is 

due to almost violent imposed solutions, and the other - Iran's efforts to gain time. 

Much concern is related with the fact that the spent fuel from the reactors at Bushehr power 

plant can be converted into weapons-grade, but during the operation this idea, the United States 

miss the most important fact: in accordance with the agreement between Iran and Russia all spent 

fuel from the Bushehr plant have to be returned to Russian side (1, page. 37-38). One more of 

multiple accusations against Iran regarding illegal attempts to acquire the materials needed to 

promote the creation of nuclear weapons is associated with secret negotiations on the acquisition of 

deuterium (isotopes deuterium and tritium are used as source neutrons in a fusion reaction of an 

atomic explosion) in Russia (July 2004), after a number of failed attempts to make it in Iran. (7) In 

accordance with the IAEA, Iran is obliged to provide information about the status of nuclear 

materials and infrastructure programs in its entirety (1, page. 68). In its report (2003) on the results 

held in Iran IAEA inspections Mohammed El Baradei pointed out that Iran has failed to fulfill its 

obligations to comply with the agreements reached with the agency. (5) In this context it is 

necessary to consider the fact that the IAEA is in fact intended to not only monitor, but also to 

ensure unimpeded access to appropriate technology, which is not always true, and concerning Iran 

all looks different: under pressure from the United States or in objective reasons, or else because of 

misunderstanding, but rather - the unwillingness to understand the situation in the light of the policy 

of double standards IAEA becomes a pressure lever and justification of sanctions against Iran. 

Thus, we have the opportunity to state the following: 

1) Iran has made significant progress in the development of its nuclear program despite the 
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opposition from the United States, which indicates not only the impossibility of complete isolation 

in the global world, but also in the futility of sanctions - the niche of western countries occupied by 

China and Russia, that get double benefit from cooperation with Iran (direct financial and indirect, 

associated with the promise to roll cooperation in exchange for economic and political concessions 

from the United States);  

2) the development of Iran's nuclear program is divided into two main stages (before and after 

the Islamic Revolution), which are in turn divided into sub-steps (pre-revolutionary phase: complete 

adherence in the wake of the United States, diversification within the Western bloc, the search for 

alternative ways of development programs, and the post-revolutionary phase: recovery after the war 

with Iraq, increased cooperation with China and Russia, the aggravation of confrontation with the 

United States on the background of attempts to incorporate into the process on its side potential 

Western market players nuclear technology in order to achieve a split in the anti-Iranian alliance); 

3) Iran, declaring peaceful purpose of its nuclear program, has repeatedly giving reason to 

doubt the sincerity of such statements. This not only complicates the dialogue within the framework 

of international organizations, multilateral and bilateral negotiations, but also paves the way for 

speculation and manipulation, which is used by all of the international dialogue, introducing an 

element of unnecessary tension around Iran; 

4) there is a need of deepening search options for cooperation and involvement of Iran in the 

process of maintaining the non-proliferation regime by creating a monitoring and control system in 

the country with a permanent presence of international observers, as the real threat of use of nuclear 

weapons in no way is associated with the probability of a direct Iranian attack (inferiority of Iranian 

delivery vehicles on the background of the development of air defense systems of potential targets 

reduces the effectiveness of such actions almost to zero); the main problem is controlling and 

prevention of leakage of radioactive materials; 

5) Iran, being somewhat isolated and under pressure from the international community, is 

forced to seek illegal and semi-legal ways of development of its nuclear program, which creates a 

negative image of the state. However, this fact cannot be taken apart from the fact that all illegal 

operations carried out by Iran, based on double standards, and the US fears of losing control over 

the region. In fact, if we consider the fact that Iran does not have free access to materials and 

technology under the NPT and the IAEA's work, Iran would lose nothing if demonstratively will 

come out of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and at the same time will not 

break any regulations and regulation, or self-mastered uranium enrichment and its use for peaceful 

purposes, or the creation of a nuclear warhead the possession of which confirmed nearest states to 

Iran: Pakistan, Israel and India.  
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Məqalədə Skandinaviya ölkələri arasında mədəni və humanitar əlaqələrin təhlilinə yer verilib. 

Bu əlaqələrin uğurlu nümunəsi kimi təxminən 2 milyon dollar dəyərində olan Norveç layihəsini 

göstərmək olar. Nəticə etibarilə layihəyə uyğun Şəki şəhərində ―Kiş‖ abidəsinin bərpa edilmişdir. 

Müəllifin fikrinə əsasən, bu əlaqələrin çox geniş perspektivi var. 
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СОЛИДАРНОСТИ НАРОДОВ 

 

Статья посвящена анализу культурных и гуманитарных отношений между 

скандинавскими государствами. Пример успешного решения этих отношений является 

Норвежский проект, стоимость которого состоит около 2-х миллионов долларов. 

Результатом этого является реставрация памятника в поселке «Киш» в городе Шеки. Темп 

развития этих отношений имеет очень широкие перспективы, в чем автор убежден. 
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CULTURE AS A FUNDAMENTAL TERMS OF COOPERATION AND SOLIDARITY 

OF THE PEOPLE 

 

The article covers the analysis of cultural and humanitarian relations between the Nordic 

countries. This is an example of successful cooperation with the Norwegian project is valued at 

approximately $ 2 million. As a result, according to the project in Sheki "Kish" monument was 

restored. According to the author, these relations are very broad perspective. 
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Mədəni əlaqələr müstəqil Azərbaycanın müasir beynəlxalq münasibətlər sistemindəki 

fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olub ölkəmizin ümumbəĢər sivilizasiyasına qovuĢması 

prosesinin çox mühüm istiqamətini təĢkil edir. Bu prosesin uğur və nailiyyətləri bir  çox 

cəhətdən Avropanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrini əhatə edən Skandinaviya dövlətləri ilə mədəni 

əməkdaĢığın səviyyəsi ilə bağlıdır. Xalqımızın Avropa ölkələri ilə mədəni əlaqələrinin 

inkiĢafına yüksək qiymət verərək Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev demiĢdir: «XIX-XX 

əsrlərdə xalqlarımızın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının Avropa mədəniyyəti ilə yaranmıĢ 
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əlaqələrdən istifadə edib çox böyük nailiyyətlər qazanmasını xüsusi qeyd etmək lazımdır. ġərq 

və Qərb mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin sintezi həm Qərbə, həm də ġərqə çox 

böyük müsbət nəticələr gətirmiĢdir» (1, s.7). Bu baxımdan Azərbaycanla Skandinaviya ölkələri 

arasında əlaqələr çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan ilə Skandinaviya ölkələri arasında durmadan möhkəmlənən iqtisadi və siyasi 

əməkdaĢlıq özünün müvafiq ifadəsini mədəni əlaqələr sahəsində də tapir. Qeyd edilməlidir ki, 

bu əlaqələrin tarixi xeyli əvvəllərə gedib çıxır. SSRĠ-nin mövcudluğu dövründə Azərbaycanın 

Qərbi Avropa və Skandinaviya ölkələri ilə mədəni əlaqələri vahid ittifaq dövlətinə daxil olan 

müttəfiq respublika kimi keçirilirdi.  

1970-ci ildə «Azərbaycan» adlı divar stendi fotosərgisinin 95 nümunəsi Avropa, Asiya, 

Afrika, Çin və s. ölkələrə göndərildi. Belə ölkələr sırasında Norveç, Finlandiya və Danimarka 

da var idi (2, s.178). 70-ci illərdə beynəlxalq gərginliyin zəifləməsi ilə əlaqədar Avropa, o 

cümlədən də Skandinaviya ölkələri ilə mədəni əməkdaĢlıq daha da geniĢləndi. Bunu həm də 

ondan görmək olar ki, 1973-cü ildə digər inkiĢaf etmiĢ ölkələr (ABġ, AFR, Fransa və s.) ilə 

yanaĢı, Ġsveç ilə də hökumətlərarası uzunmüddətli mədəni əməkdaĢlıq haqqında razılaĢma əldə 

edilmiĢdi ( 3, s.38). 

90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra onun xarici ölkələrlə 

mədəni əməkdaĢlığının yeni keyfiyyət mərhələsi yarandı. Bu dövrdən Azərbaycan artıq suveren 

dövlət kimi beynəlxalq mədəni əməkdaĢlığın müstəqil və sərbəst, bərabərhüquqlu subyekti kimi 

çıxıĢ edir. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanın dünya, o cümlədən Avropa ölkələri ilə mədəni 

əməkdaĢlığı üçün misilsiz imkanları yarandı. 1995-ci ilin noyabr ayının 29-da Yaponiyada 

keçirilmiĢ «Azərbaycanda investisiya imkanları» adlı Beynəlxalq konfransın açılıĢı 

mərasimindəki çıxıĢında respublikamızın Prezidenti Heydər Əliyev ölkəmizin zəngin mədəni 

ənənələrə malik olduğunu və dünya mədəniyyəti ilə əlaqələrini vurğulayaraq demiĢdir: 

«Azərbaycanın qədim və zəngin mədəniyyəti var. Azərbaycan bütün dövrlərdə dünya 

mədəniyyətinə layiqli töhfələr vermiĢdir. Məhz bu zəmində də indi Azərbaycan böyük potensial 

imkanlara malikdir» ( 4, s.22). 

Qərbi Avropanın qabaqcıl dövlətlərindən olan Norveçlə qarĢılıqlı mədəni əlaqələrin 

inkiĢafı Azərbaycanın dünya birliyinə mədəni inteqrasiyasını sürətləndirən amil kimi diqqəti 

cəlb edir. Hər iki ölkənin neft istehsalında geniĢ miqyaslı əməkdaĢlığı ilə yanaĢı mədəni 

əlaqələri də durmadan artır. Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələri hələ sovet dövründə 

mövcud olmasına baxmayaraq, mədəni əməkdaĢlığın həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət 

cəhətdən dinamik inkiĢafı üçün əsl demokratik Ģərait Azərbaycanın öz müstəqilliyini bərpa 

etməsindən sonra yarandı. 1991-ci ildən etibarən ölkələrimizin dövlət və hökumət 

baĢçılarının, müxtəlif nümayəndəliklərinin rəsmi görüĢləri zamanı imzalanan sənədlərdə 

mədəni əməkdaĢlıq istiqamətləri də mühüm yer tuturdu. 

Ġqtisadi, elmi-texniki və siyasi sahələrdə olduğu kimi, müstəqil Azərbaycan ilə mədəni 

əlaqələrin inkiĢafı səviyyəsinə görə də Skandinaviya ölkələri sırasında Norveç ön yerdə durur. 

Hələ 1994-cü ilin noyabrın 22-də Norveç Tədqiqat ġurası ilə Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyası arasında elmi-texniki əməkdaĢlıq məsələlərinə dair qarĢılıqlı anlaĢma haqqında 

Memorandum imzalandı ( 5, s.121). 

Bundan sonra Azərbaycan-Norveç mədəni əlaqələri daha da inkiĢaf etdi. Dünya Ģöhrətli 

Norveç səyahətçisi və alimi Tur Heyerdal Qobustanda olarkən buradakı son paleolit və neolitin 
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baĢlandığı dövrünə aid olan unikal qayaüstü rəsmlər onu valeh etmiĢdir. O,  heyrətini 

gizlətmədən göstərmiĢdi ki, burada rəsm olunan keçmiĢ qayıqlar onun okeanlararası üzdüyü 

qamıĢ qayıqlara çox bənzəyir. Tur Heyerdal Azərbaycana Norveçin «Statoyl» dövlət neft 

Ģirkətinin nümayəndə heyətinin fəxri üzvü kimi gəlmiĢdi. Onun belə formatda gəliĢi təsadüfi 

deyildi. Sözügedən Norveç Ģirkəti Osloda Norveç və ingilis dillərində Tur Heyerdalın 80 illik 

yubileyinə həsr olunmuĢ «Tur Heyerdal-tədqiqatçıdır» kitabına sponsorluq etmiĢdi. 1994-cü ilin 

noyabrın 22-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında bu kitabın təqdimat mərasimi 

keçirildi. Həmin tədbirdə Tur Heyerdal Azərbaycan universitetlərinin alimləri və tələbələri ilə 

görüĢdü. Heyerdal nəfis Ģəkildə tərtib olunmuĢ və çap edilmiĢ kitabın nüsxələrini Elmlər 

Akademiyasının və Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanalarına bağıĢlamıĢdı ( 6, s.215-216). 

Azərbaycana 1994-cü ildə ilk gəliĢində Tur Heyerdal qeyd etmiĢdi ki, onun Azərbaycana 

gəliĢi hər hansı siyasi və ya iqtisadi motivlərlə bağlı olmayıb öz gəliĢi ilə Xəzərin ekoloji 

problemlərinin vacibliyini nəzərə çatdırmaq məqsədi güdür. Böyük səyyahın fikrincə, bu 

problemlər insanlara yardım etməyə çağırır, onlardan imdad diləyir. Həmin görüĢündə 

T.Heyerdal onları öz komandasının tərkibinə daxil etmək xahiĢilə keçmiĢdə teleqramlar 

göndərmiĢ alimlər ilə də görüĢmüĢdü. Bu onu göstərir ki, qamıĢ gəmilərdə okeanlararası 

səyahətə çıxmaq arzusunda olanlar dünyanın bir çox ölkələri kimi, Azərbaycanda da az deyildi. 

T.Heyerdal özünün «Tiqrıs ekspediyası» adlı kitabında yazırdı: «Biz qədim Ģumer nümunələri 

üzrə yaradılmıĢ gəmiləri dənizdə üzücülük keyfiyyətini öyrənmək məqsədilə keçmiĢ zamanlara 

səyahət etdik. Lakin bu həm də gələcəyə səyahət idi və belə bir həqiqəti sübut etmək məqsədi 

güdür ki, həyatlarını qoruyub saxlamağa cəhd göstərən müxtəlif xalqların nümayəndələri hətta 

ən sıx ərazidə belə bir-birilə dinc Ģəraitdə yaĢaya bilərlər» ( 7, s.216).  

90-cı illərin II yarısından etibarən Azərbaycan ilə Norveç arasında mədəni əlaqələr daha 

sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladı. Bu, ölkəmizin iqtisadi, siyasi və mədəniyyət sahələrində 

qazandığı mühüm uğurlar və onun beynəlxalq nüfuzunun artması ilə izah edilməlidir. 

Görkəmli Norveç tarixçisi və arxeoloqu T.Heyerdal 1999-cu ildə Azərbaycana səfəri 

zamanı ictimai forumda etdiyi çıxıĢında Azərbaycan ilə dünyanın digər ölkələri, o cümlədən 

Skandinaviya arasında hələ qədimdən əlaqələrin olduğunu vurğulayaraq demiĢdir: «Birinci 

dəfə mən Azərbaycana 1981-ci ildə gəlmiĢəm. O vaxtlar bu ölkəyə «dəmir pərdənin» o biri 

üzündən çox az qonaqlar gəlirdi. «Statoyl» Ģirkətinin nümayəndə heyəti tərkibində 

Azərbaycana gələndə bir daha yəqin etdim ki, sizin Qobustanda sensasiyalı materiallar var. 

Biz Danimarka, Ġsveç və Norveç Ģahzadə nəsillərini öyrənirdik. Mifologiyalarda deyilir ki, 

ġimali Avropaya adamlar Azər adlanan yerdən gəlib. Siz inkiĢafda olan sivilizasiyanın 

mərkəzində olmusunuz. Qobustandakı rəsmlər buna sübutdur».  

Azərbaycanın Skandinaviya ölkələri ilə mədəni əlaqələrinin tənzim olunmasında 2003-cü 

ildə «Xaricdə yaĢayan azərbaycanlılarla dövlət siyasəti haqqında» Qanunun qəbul edilməsi 

müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Qanunda dövlətimizin xaricdə yaĢayan soydaĢlarımız ilə 

əlaqədar yeritdiyi mədəniyyət, dil və təhsil  siyasətinin əsas məqsədi, prinsipləri və əsasları 

xüsusi bölmədə ifadə olunmuĢdur. Bu bölməyə daxil olan 7.1 bəndində deyilir: «Azərbaycan 

Respublikasının dövlət orqanları xaricdə yaĢayan azərbaycanlılara öz mədəni irsinin və dilinin 

qorunub saxlanmasında və inkiĢaf etdirilməsində, öz ana dilində  təhsil almaq imkanının 

həyata keçirilməsində yardım göstərir və bu məqsədlə zəruri tədbirlər görür» ( 8, s.l).   

Xalqlar arasında beynəlxalq əlaqələrin bütün sahələri kimi mədəniyyətlərin əməkdaĢlığı 

da suverenliyin qorunması, ərazi toxunulmazlığı, daxili iĢlərə qarıĢmamaq və s. beynəlxalq 
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hüquq prinsipləri əsasında həyata keçirilir. Onun konkret ifadəsi müvafiq ölkələr ilə 

bağlanılmıĢ mədəni əməkdaĢlıq haqqında müqavilələrdə və razılaĢmalarda öz əksini tapır. 

Həmin sənədlərdə mədəni əməkdaĢlığın prinsipləri, vəzifələri, formaları və vasitələri dəqiq 

göstərilir. 

Çoxəsrlik, zəngin mədəniyyətə malik olan Azərbaycan da özünün xarici beynəlxalq 

mədəni əlaqələrini bu prinsiplər üzərində qurur, onlara dönmədən əməl edir. Onun sayəsində 

xalqımız Skandinaviya ölkələri ilə sıx əlaqələrdə uzunmüddətli mədəni təkamül yolu 

keçmiĢdir. 1996-cı ilin noyabrın 6-da Bakıda keçirilmiĢ Türk dünyası yazıçılarının III 

qurultayındakı nitqində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev demiĢdir: «... 

XIX-XX əsrlərdə xalqlarımızın mədəniyyətinin, ədəbiyyatının Avropa mədəniyyəti ilə 

yaranmıĢ əlaqələrdən istifadə edib çox böyük nailiyyətlər qazanmasını xüsusi qeyd etmək 

lazımdır. ġərqin və Qərbin mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin sintezi həm Qərbə, 

həm də ġərqə çox böyük müsbət nəticələr gətirmiĢdir‖ (8, s. 7 ).  

Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyinin ilk günlərindən etibarən Skandinaviya 

ölkələri ilə mədəni əlaqələrini daha intensiv inkiĢaf etdirməyə baĢladı. Bu dövrdə 

Azərbaycanın xarici ölkələrlə neft sənayesi və s. sahələrdə əməkdaĢlığının artması maliyyə 

qüdrətinin möhkəmlənməsində, onun təhsil və mədəniyyət səviyyəsinin də müvafiq surətdə 

dünya ölkələri birliyinin göstəricilərinə inteqrasiya olunmasında müstəsna dərəcədə 

əhəmiyyətli nailiyyətlər qazanılmıĢdır. Bu gün Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun artması, 

beynəlxalq ictimaiyyət qarĢısında müstəqil dövlət kimi öz mövqeyini nümayiĢ etdirməsi məhz 

onun xarici siyasət sahəsindəki uğurları sayəsində mümkün olmuĢdur.   

AparılmıĢ təhlillər və müĢahidələr göstərir ki, Azərbaycan ilə Skandinaviya ölkələri 

arasında mədəni əməkdaĢlıq gündən-günə geniĢlənməyə doğru meyl edir. Bu təsadüfi 

olmayıb, Azərbaycanın milli müstəqillik dövründə ictimai həyatın bütün sahələrində əldə 

etdiyi mühüm uğurların məntiqi davamıdır. Azərbaycanın Avropa və Skandinaviya ölkələri ilə 

artmaqda olan mədəni əlaqələri onu dünya birliyi ölkələrinin vahid mədəniyyət standartlarına 

daha da yaxınlaĢdırır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin  son illərdə həyata keçirdiyi 

mühüm islahatlar cəmiyyətimizin mədəni intibahını daha da gücləndirməklə yanaĢı onun 

Skandinaviya ölkələri ilə çoxtərəfli mədəni əlaqələrinin möhkəmlənməsinə güclü təkan verdi, 

yeni keyfiyyət mərhələsi açdı. Bu mərhələnin səciyyəvi xüsusiyyətini xalqımızın çoxəsrlik, 

unikal mədəni sərvətləri və dəyərlərinin həmin ölkələrdə daha intensiv yayılması, 

Skandinaviya ilə mədəni münasibətlərin sürətli inkiĢafı təĢkil edir. Bu prosesdə Azərbaycanın 

birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, Mədəniyyətin Dostları Fondunun sədri, 

Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın fəaliyyəti misilsiz rol oynayır. Fond yarandığı 

gündən Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya tanınması istiqamətində geniĢmiqyaslı proqram 

yerinə yetirir. 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində 

ingilis dilində «Xocalı soyqırımı» adlı sənədli film nümayiĢ etdirmiĢ, Avropanın bir çox 

ölkələrində olduğu kimi Danimarka və Ġsveçdə bu dəhĢətli faciənin anma mərasimləri və 

konfransları keçirilmiĢdir. 

Skandinaviya ölkələri ilə mədəni və humanitar əlaqələr qənaətbəxĢ səviyyədə olsa da, bu 

istiqamətdə də görüləsi iĢlər hələ kifayət qədərdir. Belə ki, həmin ölkələrdə çoxəsrlik zəngin 

mədəniyyətimizi yetərincə təbliğ etmək üçün çoxsaylı vasitələrdən istifadə etmək, mədəni 

dəyərlərin azad və sərbəst mübadiləsinə lazımi Ģərait yaratmaq, idman, turizm və kütləvi 
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informasiya vasitələrinin iĢinin təĢkili sahəsində əməkdaĢlığı daha da geniĢləndirməyə yönələn 

tədbirlər həyata keçirmək lazımdır. 

Azərbaycan xalqının çoxəsrlik zəngin mədəniyyəti Skandinaviya ölkələrində də tədricən 

yayılmaqdadır, lakin mədəni sərvətlərimizin Uzaq ġimalda təbliğinə diqqəti artırmağa, mədəni 

əməkdaĢlığın müasir rəngarəng formalarından daha bacarıqla tətbiqinə ehtiyac duyulur.  

Müasir dövrdə Azərbaycanla Skandinaviya ölkələri arasında demək olar ki, bütün sferalarda 

əməkdaĢlıq davam və inkiĢaf etməkdədir. Bizcə, bu prosesin fundamentində həmiĢə mədəniyyət 

dayanır. Məhz o, xalqların həmrəyliyi və əməkdaĢlığı üçün Ģərt olmuĢ və belə də qalmaqdadır. 
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9 noyabr 1991-ci il tarixində Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkə oldu. İki ölkə 

arasında siyasi, iqtisadi, mədəni, təhsil, habelə idman və turizm sahələrini əhatə edən əlaqələr 

quruldu, müfaviq müqavilə və protokollar imzalandı. 1994-cü ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında 

idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında protokol imzalandı. 2007-ci il tarixində Azərbaycan və 

Türkiyə hökumətləri arasında gənclər və idman sahəsində əməkdaşlıq haqqında müqavilə 

imzalandı. 
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On November 9, 1991 Turkey became the first state to recognize the independence of the 

Republic of Azerbaijan. Cooperation agreements in the political, economic, cultural, educational 

fields, as well as in the field of sport and tourism, were concluded between the two countries. In 

1994 the protocol on cooperation in the field of sport was signed. In 2007 Azerbaijan and Turkey 

signed agreement on cooperation in the field of youth and sport.  

Key words: Azerbaijan, Turkey, sport, cooperation, protocol 

 

Эльмира ИСМАИЛОВА, 

Бакинский Государственный Университет 

 

АЗЕРБАЙДЖАНО-ТУРЕЦКИЕ СПОРТИВНЫЕ ОТНОШЕНИИ 

 

После провозглашения независимости Азербайджанской Республики, Турция стала 

первой страной, признавшей государственную независимость Азербайджана 9 ноября 1991 

года. Между двумя странами было установлено сотрудничество в политической, 

экономической, культурной, образовательной областях, а также в области спорта и 

туризма, подписаны соответствующие протоколы и соглашения. В 1994 году был подписан 

протокол о сотрудничестве в области спорта. В 2007 году правительства Азербайджана и 

Турции подписали соглашение о сотрудничестве в области молодежи и спорта. 
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Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini elan etdikdən sonra onun müstəqilliyini ilk tanıyan 

ölkə Türkiyə Cümhuriyyəti oldu. Ġki ölkə arasında iqtisadi, təhsil, turizm və s. sahələrində olduğu 

kimi idman sahəsində də dostluq münasibətləri quruldu. Azərbaycan Respublikası Gənclər və 

Ġdman Nazirliyi Prezidentin 26 iyul 1994-cü il tarixli 179 saylı fərmanı ilə yaradılmıĢdır. 1969-cu 

ildə Türkiyənin Gənclər və Ġdman Nazirliyi yaradılmıĢdır. 
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1990-cı illərdə idman digər sahələrlə yanaĢı tənəzzül edirdi. Beynəlxalq yarıĢlarda iĢtirak etmək 

üçün peĢəkar idmançılar tapılmırdı. Görülən tədbirlər idmanın böhranlı vəziyyətdən çıxarılmasına 

kömək etmirdi. Bunlara baxmayaraq, idmanın inkiĢafı üçün müəyyən addımlar atılırdı. Bu ba-

xımdan Azərbaycan Respublikası Dövlət Ġdman Kolleqiyasının və Həmkarlar Ġttifaqı Prezidiumun 

27 avqust 1991-ci il tarixli qərarı (protok. №6, protok. №04) maraq doğurur. Qərarda deyilir: 

Ġdman ixtisasının artırılması, SSRĠ kubokuna və ölkə Çempionatına hazırlıq, Azərbaycan 

Respublikası ilə Türkiyə arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsi məqsədi ilə: 16-30 sentyabr 

tarixlərində 1991-ci il Avropa çempionlar Kuboku iĢtirakçısı – qadınlardan ibarət ―Emlak Bankası‖ 

voleybol komandasını (Ankara Ģ.) Bakı Ģəhərinə birgə məĢq və matç görüĢlərinin keçirilməsi üçün 

dəvət etmək (2). 

9 fevral 1994-cü il tarixində Ankarada Azərbaycanla Türkiyə arasında idman sahəsində 

əməkdaĢlıq haqqında protokol imzalandı. 

20-25 sentyabr 1994-cü il tarixində Bakıda Boks üzrə Beynəlxalq turnir keçirildi. Turnirdə 

Türkiyə, Ġran, Ġtaliya və Gürcüstandan 25 idmançı iĢtirak edirdi. Həmin ildə qadınlardan ibarət 

voleybol komandası dünya çempionatından qabaq sparrinq partnyorlarla təlim-məĢq oyunlarını 

Türkiyə, Ġspaniya və AFR-də keçirtdi (3). 

Azərbaycan-Türkiyə idman sahəsində əməkdaĢlığında mühüm tədbirlərdən biri Atatürkün 125 

illik yubileyinə həsr olunan və 12-17 sentyabr 2006-cı il tarixində keçirilən Qusar rayonunun 

Qızılqaya dağında ―Heydər Əliyev‖ zirvəsinə və ―Atatürk‖ zirvəsinə beynəlxalq alpinist 

ekspedisiyasının keçirilməsi oldu (1). 

6 noyabr 2007-ci il tarixində Azərbaycan və Türkiyə hökumətləri arasında gənclər və idman 

sahəsində əməkdaĢlıq haqqında müqavilə imzalandı. 

Bakı Futbol Federasiyasının 2008-ci il üçün tədbirlər planına iki beynəlxalq layihə daxil oldu. 

Avqust ayında Ruusiya, Qazaxıstan, Türkmənistan və Oranın komandaları ―Xəzər kuboku‖ uğrunda 

mübarizə apardılar. Digər beynəlxalq turnir Bakı-Tbilisi-Erzerum qaz borusu və Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft borusu və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu üzərində yerləĢən Ģəhərlərin komandaları 

arasında keçirildi (4). 

Heydər Əliyev hakimiyyətdə olduğu müddət ərzində idmanın inkiĢafına böyük diqqət ayırırdı, 

idmançılarla daim görüĢlər keçirirdi və onların problemləri ilə maraqlanırdı. Ġlham Əliyev Milli 

Olimpiya Komitəsinə sədrlik etdiyi müddət ərzində idmanın inkiĢafı istiqamətində mühüm tədbirlər 

həyata keçirildi.  
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Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazın yeganə ölkəsidir ki, zəngin karbohidrogen 

ehtiyatlarına, inkiĢaf etmiĢ yanacaq-energetika infrastrukturuna və özünü tam təmin edən enerji 

sisteminə malikdir. Ölkənin təkcə milli və regional səviyyədə deyil, həm də dünya enerji sistemində 

getdikcə həlledici bir vəsiləyə çevrilməsi, transmilli enerji bazarlarında özünəməxsus yer tutması 

və.s 

Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi siyasətinin əsasları, onun təmin olunması prinsipləri öz 

əksini ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması ilə baĢlanan və 1994-cü ildən həyata keçirilən yeni neft 

strategiyasında tapmıĢdır.Heç Ģübhəsiz, bugünkü misilsiz uğurlarımızın təməli xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə iĢlənib hazırlanmıĢ davamlı inkiĢaf konsepsiyası ile 

qoyulmuĢdur.Həmin konsepsiyanın mühüm tərkib hissəsi olan yeni neft strategiyası bu gün 

xalqımıza uğurla xidmət edir,ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu getdikcə artırır. Azərbaycanın yeni 

neft strategiyası ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müdrik,uzaqgörən siyasətinin nəticəsi 

idi.Məhz 1993-cü ilin yayında dövletçiliyimizin son dərəcə ciddi təhlükə qarçĢısında qaldıgı bir 

vaxtda xalqın təkidli tələbi və xahiĢi ilə yenidən rəhbərliyə qayıdan ulu öndər ölkədə ictimai-siyasi 

sabitliyin təmin edilməsinə nail olmaqla yanaĢı,Azərbaycanın qapılarını xarici sərmayələrin üzünə 

açıq elan etdi.Azərbaycanın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına dünyanın iri,transmilli Ģirkətlərinin 

maragını nəzərə alan təcrübəli siyasət dahisi onları danıĢıq masası ətrafına dəvət etdi.Qeyd 

etdiyimiz kimi 1994-cü il sentyabrın 20-de neft ve milyonlar səltənəti Bakıda çox mühüm tarixi bir 

saziĢə imza atıldı.Azərbaycan hökuməti ile dünyanın 11 transmilli neft Ģirketi arasında imzalanan 

və tarixə ''Əsrin müqaviləsi'' adı ile düĢən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda yerləĢən 

"Azəri'',''Çıraq''yataqlarının və ''GünəĢli'' yatagının dərinlikdə yerləĢən hissəsinin kəĢfiyyatı,  

iĢlənilməsi və hasilatın pay bölgüsü saziĢi regionda beynəlxalq əməkdaĢlıgın təməlini qoymaqla 

yanaĢı, Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq öz təbii sərvətlərininəsl sahibi olduğunu bütün 

dünyaya nümayiĢ etdirdi. Təsadüfi deyil ki,ulu öndərHeydər Əliyev "Əsrin müqaviləsinin 

imzalanması mərasimində demiĢdir: ''Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikasının 

suveren hüquqlarının bərqərar olduğunu,xalqımızın öz sərvətlərinəözünün sahib olduğunu bir daha 

dünyaya nümayiĢ etdiririk. Biz belə bir addım atmaqla Azərbaycanın dünya üçün,dünya 
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iqtisadiyyatı üçün açıq ölkə olduğunu nümayiĢ etdiririk.Biz bu müqaviləni imzalamaqla 

Azərbaycan Respublikası ilə dünyanın inkiĢaf etmiĢ dövlətləri, onların ən böyük Ģirkətləri arasında 

əlaqələr yaradırıq''.(1,s.2) 

''Əsrin müqaviləsi''nin imzalanması ilə Xəzərdə maraqları təmin olunmuĢ bəzi aparıcı Qərb 

dövlətlərinin o cümlədən ABġ-nın Azərbaycanla bütün sahələrdə geniĢmiqyaslıəməkdaĢlığa maraği 

artdı,beynəlxalq maliyyə qurumları ilə əməkdaĢlıq sahəsində tamamilə yeni mərhələnin baĢlanğıcı 

qoyuldu. 

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin artıq dünya 

iqtisadiyyatının vacib bir hissəsinə,Avropanın enerji təhlükəsizliyi sisteminin ayrılmaz amilinə 

çevrildiyi,onun coğrafi-siyasi əhemiyyəti bütün dünyada etiraf olunur.Vaxtilə BTC-nin ugur 

qazanacagına inanmayan,onu xəyal və əfsanə hesab edən qüvvələr belə etiraf edirlər ki, Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin davamlı iqtisadi yükseliĢine güclü təkan vermiĢ yeni 

neft strategiyası möhkəm elmi əsaslar üzərində qurulmuĢdur ve yalnız Azərbaycanı deyil, həmçinin 

region dövlətlərini uğurlu inkiĢaf yoluna çıxarmıĢdır.(6,s.357) 

Geosiyasi ədəbiyyatda hər bir ölkənin enerji təhlükəsizliyi onun milli təhlükəsizliyinin mühüm 

tərkib hissələrindən biri kimi dəyərləndirilir. Enerji təhlükəsizliyi dedikdə, bütün ölkənin, onun 

vətəndaĢlarının, cəmiyyətin, iqtisadiyyatın yanacaq və enerji təchizatı vasitəsilə xarici və daxili 

təhdidlərdən müdafiəsi nəzərdə tutulur. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas prinsipləri aĢağıdakılardır: 

• strateji və mühüm obyektlərin enerji ilə etibarlı təmin olunması; 

• yanacağın və enerji növlərinin diversifikasiyası (Ģaxələndirilməsi); 

• ekoloji tələblərin nəzərə alınması; 

• enerji ehtiyatlarından səmərəsiz istifadənin qarĢısının alınması; 

• daxili və xarici bazarlarda enerji ehtiyatlarının lazımi gəlir gətirməsi və səmərəli ixrac üçün 

azad iqtisadi Ģəraitin yaradılması və s.(5,s.110) 

Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə son illərdə ölkə daxilində bir 

sıra təĢkilati-texnoloji tədbirlər həyata keçirilmiĢ və bu gün də keçirilməkdədir. Onların sırasına 

yanacaq-enerji kompleksinin texnoloji bazasının və infrastrukturların modernləĢdirilməsi, yanacaq-

enerji ehtiyatlarının mənimsənilməsi və istismarının dünya standartları səviyyəsinə qaldırılması, 

neft-qaz istehsalının ekoloji təmizliyinin və iqtisadi səmərəliliyinin artırılması və s. daxildir. 

Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi sahəsində həyata keçirdiyi daxili siyasətin əsas vəzifələrini 

aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar: 

• yanacaq-enerji kompleksinin müasir tələblərə uyğun inkiĢafını müəyyənləĢdirmək və təmin 

etmək; 

• enerji ehtiyatlarının istehsalı, emalı, nəqli, saxlanması, uçotu və istehlakı üzrə mütərəqqi 

texnoloji tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək; 

• yanacaq-enerji sektorunda sağlam rəqabət mühiti formalaĢdırmaq; 

• yanacaq-enerji ehtiyatlarının istehlakına görə ödəniĢlərin daha dolğun yerinə yetirilməsini 

təmin etmək və s. 

Milli Enerji Strategiyası təbii enerji resurslarının və yanacaq-enerji potensialının ölkənin iqisadi 

məkan bütövlüyündə rolunu, onun siyasi, iqtisadi, elmi-texniki inkiĢafına zəmin yaradan 

əhəmiyyətliliyini nəzərə alaraq konkret dövr üçün məqsəd və vəzifələri olan dövlətin enerji siyasəti 

sənədi rolunda çıxıĢ edir(4, s.5) 

Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən qəbul olunmuĢ mühüm, ümummilli dövlət proqramlarının 
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uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ölkəmizin davamlı və tarazlı inkiĢafına nail olunmuĢdur. 

Bundan baĢqa, Azərbaycanın transmilli və daxili enerji siyasəti, bu sahədə həyata keçirilən 

tədbirlər, reallaĢdırılan vəzifələr və enerji təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı digər məsələlər 

2003-2014-cu illərdə qəbul olunmuĢ bir çox rəsmi dövlət sənədlərində də əks olunmuĢdur. Bunların 

sırasında ―Energetika haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanununu, ―Alternativ və bərpa 

olunan enerji mənbələrindən istifadə olunması üzrə‖ Dövlət Proqramını, ―2005-2015-ci illərdə 

ölkənin yanacaq-enerji kompleksinin inkiĢafı‖ Dövlət Proqramını, ―ġahdəniz 2‖ təbii qaz layihəsini 

və s. göstərmək olar. 

Azərbaycanın son illərdə nümayiĢ etdirdiyi dinamik iqtisadi inkiĢaf ölkənin enerji ehtiyatlarına 

olan məxsusi tələbatını əhəmiyyətli dərəcədə artırmıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan 

ərazisində indiyədək 71 neft və qaz yatağı istifadəyə verilmiĢdir. Onlardan 43-ü quruda, 28-i 

Xəzərdəki milli sektorda yerləĢir. Hazırda 54, o cümlədən quruda 36, dənizdə 18 yatağın 

dövriyyəyə daxil edilməsi ilə bağlı iĢlər davam etdirilir, 9 yataq isə kəĢfiyyat mərhələsindədir. 

Azərbaycanda yataqların iĢlənməyə baĢlanmasından hazırkı dövrədək 1,5 milyard ton neft 

(kondensatla birlikdə) və 480 milyard kub metrdən artıq qaz hasil edilmiĢdir, o cümlədən dəniz 

sahəsindəki yataqlardan 0,5 milyard ton neft (kondensatla birlikdə) və 352 milyard kub metr qaz 

çıxarılmıĢdır. Ölkənin yanacaq-enerji kompleksini daha da inkiĢaf etdirmək məqsədilə neft və qaz 

hasilatı sahəsində qarĢıdakı illərdə aĢağıdakı iĢlərin aparılması nəzərdə tutulur: 

• aĢkar edilmiĢ yataqların tammiqyaslı iĢlənməyə cəlb edilməsi; 

• iĢlənməkdə olan yataqlarda yeni quyuların qazılması və fəaliyyətsiz quyuların bərpası; 

• iĢlənməkdə olan yataqlar üzrə neftvermə əmsalının artırılması məqsədi ilə yeni texnika və 

texnologiyaların tətbiqi; 

• elm və texnikanın nailiyyətlərindən və qabaqcıl təcrübədən geniĢ istifadə edilməsi 

və.s.daxildir. 

Azərbaycan Respublikasının enerji siyasətinin əsas vəzifələrindən biri də ölkənin Cənubi 

Qafqaz və Xəzər hövzəsinin elektrik enerjisi ixrac edən əsas dövlətlərindən birinə çevrilməsidir. Bu 

məqsədlə, bir tərəfdən, ölkədə elektrik enerjisi istehsalının artırılması, digər tərəfdən həmin 

enerjinin xarici ölkələrə çatdırılması sisteminin yenidən qurulması və yaxud da yaradılması nəzərdə 

tutulur. Hazırda Azərbaycanın elektrik enerjisi sisteminin xarici ölkələrə əsas bağlantıları - Rusiya 

(330 kv-luq ―Dərbənd-YaĢma‖ xətti), Gürcüstan (500 kv-luq ―AzDRES-Muxranis Veli‖, 330 kv-luq 

―Ağstafa-Qardabani‖ xətləri), Türkiyə (154/220 kv-luq ―Ġqdır-Babək‖ xətti) və Ġran (230 kv-luq 

―ĠmiĢli-Parsabad‖, 220 kv-luq ―Astara‖, 132 kv-luq ―Araz‖, 132 kv-luq ―Culfa‖ yüksək gərginlikli 

hava xətləri və 11 kv-luq kabel xətti) vasitəsilə həyata keçirilir. Ölkənin elektroenergetika 

sistemində 2003-cü ildən çoxsaylı yeni istilik və su elektrik stansiyalarının tikintisi, mövcud enerji 

bloklarının müasirləĢdirilməsi, alternativ enerji mənbələrindən istifadə edilməsi hesabına hazırda 

fəaliyyətdə olan generasiya güclərinin 2015-ci ildə 6500-7000 meqavata çatdırılması gözlənilir. Bu 

da həm daxili ehtiyacları tam ödəyəcək, həm də xaricə satılan enerji miqdarını bir neçə dəfə 

artırmağa imkan verəcəkdir. 

Qərbin Azərbaycanı özünün enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçılarından biri kimi qəbul 

etməsi Avropa Ġttifaqı - Azərbaycan əlaqələrini strateji səviyyəyə yüksəltmiĢdir. Bunun nəticəsidir 

ki, yuxarıda qeyd edildiyi kimi, 2006-cı il noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikası ilə Avropa 

Ġttifaqı arasında enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaĢlığa dair xüsusi AnlaĢma Memorandumu 

imzalanmıĢdır. Azərbaycan qazını Avropa bazarlarına çatdıracaq Türkiyə-Yunanıstan qaz 

kəmərinin 2007-ci il noyabrın 18-də istismara verilməsi ölkəmizlə Avropa Ġttifaqı arasında enerji 



222 
 

təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaĢlığın, həmçinin enerji tranzitinin yeni istiqamətini 

yaratmıĢdır.Türkiyə-Yunanıstan qaz kəmərinin iĢə salınması ilə Avropa Ġttifaqı - Azərbaycan 

əməkdaĢlığı bəhrəsini verməyə baĢlayır. Yunanıstan Avropa Ġttifaqının üzvü olaraq enerji sahəsində 

Azərbaycanla əməkdaĢlıq edir. Yaxın gələcəkdə bu əməkdaĢlığa digər Avropa Ġttifaqı ölkələrinin də 

qoĢulacağı gözlənilir. Artıq kəmərin Yunanıstandan Ġtaliya sərhədlərinə qədər uzanması barədə 

sənəd də imzalanmıĢdır.Bundan baĢqa, 2010-cu ilin aprel ayında Buxarestdə, sentyabr ayında isə 

Bakıda Azərbaycan, Rumıniya, Gürcüstan və Macarıstanın dövlət və hökumət baĢçılarının 

imzaladıqları müqaviləyə uyğun olaraq, AGRĠ layihəsi çərçivəsində Azərbaycan qazının boru 

vasitəsilə Gürcüstanın Qara dəniz limanlarına çatdırılması, sonra sıxılaraq gəmilər vasitəsilə 

Rumıniya ərazisinə daĢınması və oradan da Macarıstana, Bolqarıstana və digər Avropa ölkələrinə 

nəqli marĢrutu yaradılmıĢdır. Bu marĢrutla və 2012-ci ildə Azərbaycanla Türkiyə arasında inĢası və 

ixrac Ģərtləri razılaĢdırılmıĢ Transanadolu (TNAP) qaz kəməri vasitəsilə gələcəkdə Avropa 

ölkələrinə ildə, təxminən 20 -30 milyard kubmetr maye qazın ixracı nəzərdə tutulur.Nəzərə alınsa 

ki, Azərbaycan Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri vasitəsilə 2005-ci ildən Türkiyə və Gürcüstana, 

Bakı-Mozdok və Bakı-Astara kəmərləri ilə 2009-cu ildən həm də qonĢu Rusiya və Ġrana qaz ixrac 

edir, o zaman xarici bazarlara sərbəst çıxmaq və öz qazını müstəqil Ģəkildə ixrac etmək 

istiqamətində Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi tam təmin olunubdur.2013-cü ilin dekabr ayında 

Bakıda dünyanın aparıcı neft-qaz Ģirkətləri və bir çox Avropa ölkələri ilə ―ġahdəniz-2‖ layihəsi üzrə 

təbii qazın istehsalı, bölüĢdürülməsi və ixracı üzrə yekun investisiya qərarının imzalanması isə XXl 

əsrdə nəinki təkcə Azərbaycanın, o cümlədən Avropa və dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsində önəmli rol oynayacaqdır.  

Ġlham Əliyevin uğurlu enerji siyasətinin nəticəsidir ki, bu gün ölkəmiz dünya iqtisadiyyatının 

əhəmiyyətli aktorlarından birinə çevrilmiĢdir ki,bunun da nəticəsi olaraq qabaqcıl dövlətlər 

özlərinin də inkiĢafını prioritet tutaraq ölkəmizlə çoxtərəfli əməkdaĢlığa can atmaga davam 

edirlər.Fransaya səfəri zamanı Prezident Ġlham Əliyev Azərbaycanla Fransa, eləcə də digər Avropa 

dövlətləri arasında əlaqələrin xarakterine toxunaraq bu sözləri ifadə etmiĢdir: "Bu gün biz 

Avropanın enerji təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı Avropadan olan tərəfdaĢlarımızla birgə fəaliyyət 

göstəririk və Fransanın ―Total‖ və ―GDF-Suez‖ kimi Ģirkətləri bizim uzunmüddətli 

tərəfdaĢlarımızdır. Biz qarĢıdakı planları və layihələri həyata keçirmək üçün birgə 

çalıĢırıq.Azərbaycanın böyük neft və qaz ehtiyatları, artıq ĢaxələndirilmiĢ boru kəməri 

infrastrukturu vardır. Biz yeni kəmər sistemi üzərində iĢləyirik. Bu kəmər bizdə olan və gələcəkdə 

olacaq qazı müxtəlif istiqamətlərə ixrac etməyə imkan verəcəkdir. ġadıq ki, enerji siyasətində də 

maraqlarımız avropalı tərəfdaĢlarımızla üst-üstə düĢür. Təbii qaz məsələsinə gəlincə, Azərbaycan 

Avropanın əsas tərəfdaĢlarından birinə çevriləcəkdir. Neft məsələsinə gəldikdə, Avropa Ġttifaqının 

bəzi üzv dövlətlərinin enerji balansında Azərbaycan neftinin payı 30 faizdən artıqdır. Onun əsas 

hissəsi nisbətən yeni mənbədən əldə olunur. Azərbaycanın təsdiq edilmiĢ qaz ehtiyatları 2,5 trilyon 

kubmetrdən çoxdur.Bu layihədə, xüsusilə də regionun və Avropanın enerji xəritəsini əhəmiyyətli 

Ģəkildə dəyiĢəcək TANAP layihəsində Fransa Ģirkətlərini tərəfdaĢ kimi görməyə Ģad olardıq. 

Ġqtisadi göstəricilərə nəzər saldıqda, düĢünürəm ki, iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə nail ola 

bilmiĢik. Bu, bir sıra rəqəmlərdə də özünü göstərmiĢ, xüsusilə də bu ilin altı ayının göstəricilərində 

öz əksini tapmıĢdır".Azərbaycan iqtisadiyyatıĠlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə daha da 

çiçəklənmiĢ ve özünün də bəyan etdiyi kimi ölkə iqtisadiyyatı öten 11 il ərzində 10 dəfədən çox 

inkiĢaf etmiĢdir, təbii ki, bu siyasət müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu ümummilli lider 

Heyder Əliyev siyasətinin davamı, tərkib hissəsidir. (2, s.5) 
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Настоящая статья посвящена проблемам урегулирования самого затяжного 

конфликта современности Армянского-Азербайджанского Нагорно-Карабахского 

конфликта. Безуспешность созданной в этих целях в 1992-ом году «Минской группы» ОБСЕ 

автором подвергается научно-критическому анализу и делается соответствующие 

выводы. Основной причиной в поисках приемлемого варианта служит противоречивые 

интересы сопредседателей «Минской группы». В результате чего переговоры приобрели 

вневременной характер. Однако, всякий конфликт можно урегулировать. 
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Yeni əsrin baĢlanğıcına doğru dünyada baĢ verən qlobal dəyiĢikliklər heç də arzuolunan 

nəticələrlə təsdiqlənmədi. YaĢadığı yer planetini hər cürə təhlükədən kənar görmək istəyi insanları 

daha çətin və düĢündürücü suallarla üzləĢdirdi. 

Məhz bu dövrdə " konfliktlərin yeni nəsli "(B.Qali -BMT-nin keçmiĢ BaĢ Katibi) dünyaya gəldi 

və onların həlli yolunda çətınliklər bəĢər övladını yeni-yeni axtarıĢlara səmtlədı. Təəsüflə qeyd 

olunmalıdır ki, bu istiqamətdəki tapıntılar zamanın sınağında hələ ki özünü doğrulda bilmir. 

Sozümüz hər birimiz üçün ağrılı olan Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqıĢəsi 

haqqında olacaq. 20 ildən artıq davam edən (həllini tapmayan) bu münaqıĢə çox müxtəlif 

müstəvilərdə danıĢıqların predmetinə çevrilsə də "Nədən baĢlamalı?" və "Nə etməli?" suallarına 

hələ ki, cavab tapılmayıb. Dəfələrlə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Ġlham Əliyevin dilindən 

səslənən"... Azərbaycan torpaqlarının bütövlyü heç vaxt müzakirə prtdmeti olmayacaq." fikri 

münaqıĢənin həllində çanıyanıqlı ğörünməyə çalıĢan "Minsk qrupu"na daxil olan üçlüyü 

(həmsədrlərı) bu gün də çantası bağlı qoyub. Elə düsünməyək ki, oların çantaları boĢ, ğəlıĢləri isə 

kefdənxoĢ olur. 

 Artıq bu bir həqiqətdir ki, " Minsk qrupu"nu münaqıĢə "Necə həll olunmalıdır?" sualından 

çox "Nə üçün həll olunmalıdır?" sualı düsündürür. Onların zaman-zaman dilə ğətirdikləri dolayı 

çağırıĢlarda(paket həlli, ümumi dövlət, mərhələli həll və s.) həqiqətən, münaqıĢənin həllində 

maraqsız olmadıqlarını izləmək olar. Bu onların öz maraqlarıdır. Həzəriyyələridə çoxdan təsdiqini 

tapan (H.Morqentau) maraq prinsipini pərdələməklə yalnız vaxt itkisinə yönələn hesablamalar, təbii 

ki, əlacsızlıq davranıĢı deyildir. Üç tərəfin öz aralarında öz maraqları uğrunda rəqabəti münaqiĢənin 

həlli istiqamətində nə vaxtsa hər hansı bir kollektiv qərar veriləcəyinin mümkünsüz (bu "K. Errou 

paradoksu" adlanır) edir. Nəzəri cəhətdən, danisiqlara önəm verməklə "Minsk qrupu" əslində 

ABġ,Fransa və Rusiyanın təcavüzkar Ermənistana qarsi hər hansı səkildə təsir etməyəcəyinə iĢarə 

(eyham diplomatiyası) edirlər. Ərazi bütövlüyünü təmin etmək yolynda dövlətimizin nümayiĢ 

etdirdiyi və yeritdiyi xarici siyasətin təməlində isə bizim maraqlarımız durur və attığımız hər bir 

addm bu ğün dünya birliyi tərəfindən dəstəklənir. Çünki dövlətinin nümayiĢ etdirdiyi davranıs BMT 

Nizamnaməsinin və beynəlxalq hüququn prinsiplərindən kənar deyildir. 

Bəs onda münaqiĢənin həllini əngəlləyən nədir? 

 Uzandıqca-uzannan daĢıqlar prosesinə xususi önəm verən, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 

maraqsız olmayan "Minsk qrupu"nun hesablamaları ən azı bu ğünümüz üçün yararlı olmayan 

klassik diplomatiyadan kənar deyildir. Yəni danısıqlar aparılır və bu is davam etdırilməlidir. Hələ 

1630-cu ildə A.RıĢelyenin("Siyasi vəsiyyətnamələr") yazdığı kimi " ...daniĢıqların ardıcıl, fasiləsiz 

və açıq aparılması bir zərurətdir. Əğər qısa bir müddətdə ğözlənilən nəticə əldə olunmazsa və hətta 

yaxın ğələcəkdə də buna tam əmınlik olmadığı halda da danısıqlar dayandırılmamalıdır." Problemə 

bu səpkidə yanaĢma tərzi ilə tam razılaĢmalıyıq. Diplomatiyanın "danısıqlar elmi" (Fransua de- 

Kalyer) olmasını Ģübhə altına almaqda israrlı olmasaq belə, "Nə vaxta qədər?" sualına cavab 

istəyimizdə haqlıyıq.Bu cavabı hər bir yurdsevər soydasımız həsrətlə ğöĢzləyir. Status-kvonun 

qorunub saxlanmasını mümkünsüz sayan Azərbaycan tərəfinə yetərli bir vəd edə bilməyən, hətta bu 

istəkdə buiunmayan "Minsk qrupu" da bu axtarıĢlara rəğmən davamlı Ģəkıldə danıĢıqların 

alternativi olmadğını car çəkir. Konflktlərin həllinin elmi-nəzəri aspektləri ilə məĢğul olan bir 

coxları incəliklə psixoloi baxımdan tez-tez beynəlxalq hüququn prinsiplərindənə və beynəlxalq 
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təskilatların köməyinə üz tutmağın zəiflik əlaməti olduğunu ortaya qoyurlar. Belə düĢüncələr daha 

cox ruslara xasdır.Hər halda düsünməyə dəyər. Güman ki, bizim illərcə ətəyindən asıldığımız " 

Minsk qrupu" da məhz bu faktorun sınağını keçirmək arzusunda ğet-ğəlinə ara vermir. Onların nazı 

ilə oynamaq, həqiqətən, bizə cox baha baĢa ğəlir. DanıĢıqlardan qaçmamağımızın həm Ermənistan, 

həm də " Minsk qrupu" tərəfindən rəqbətlə qarĢılan-ması yeni bir sual doğurur."Nəyə qörə?" Bir 

halda ki, Ermənistan tərəfi 20 ildən artıq bir müddətdə iĢğal etdiyi əraziləri nəinki boĢaltmaq, hətta 

bircə addım da ğeri çəkilmək istəyindən uzaqdır, bəs onda danısıqlardan nə ğözləyirlər. Onları 

ğözlədənlər, ğüman kı, danıĢıqlara dair elmi arasdımalarda özünə yer alan, ancaq kıfayət dərəcədə 

ziddiyyətli bəzi məqamlar durur. Ğüya diplomatiya tarixində danısıqlar əksər hallarda 

münaqisələrin(müharibələrin) sonunu, əldə olunan nəticələri leqallasdırır.Bu ısə fransızların ğüman 

etdıkləridir. Hər seyin tezi-ğeci olduğu xülyasından baĢı ğicəllənən Ermənistan tərəfi və onların 

tərəfdarları unudurlar ki, danısıqlar bəzən əks effekt yaradan bir proses də ola bilir.Bu səbr kasası 

daĢanda baĢ verir. 

Bu tipli mesalar Azərbaycan rəsmilərinin dilindən dəfələrlə səslənib. Güclü siyasi iradəsi, 

müqayisəolunmaz iqtisadi potensialı və hərbi imkanları olan Azərbaycan öz torpaqlarını azad etmək 

və suverenliyini qorumağ iqtidarındadır. Biz hələ ki, səbr edirik, danısıqları dəstəkləyirik. Ana 

məqsədi sülh və dinclik səraitində yasamaq, əməkdaslıq olan diplomatiya əslində tolerantlıq 

məktəbidir. Bir halda ki, ortada müharibənin baĢlamayacağını təsdiqləyən heç nə yoxdur, buna da 

bel baqlamaq sağlam düĢüncədən uzaqdır. Belədə ġarl de Qollun "Ğuclünün danısıqlara ehtiyacı 

yoxdur. Ğucsüzə isə bu çox baha baĢa ğəlir." deyimini necə xatırlatmayasan? Mənbələrdə özünə 

oturqlıq qazanan bu deyimə rəğmən münaqisə tərəfləri arasında danisıqlar "ğüc strateğiyasının 

yardımçı elementi" kimi xarakterizə olunur. Bəlkə elə qüclü olduğumuzdan bizə, daha doğrusu 

Ermənistan-Azərbaycan-Dağlıq Qarabağ münaqıĢəsinə münasibətdə, açıd bildirilməyən ziddiyyətli 

məqamlar yasanır. Hələ də yeni ideyalar axtarisinda olan həmsədrlər isə ğüclü Azərbaycanın 

ğüclüyə xas olan davranıs nümayis etdirəcəyi təqdirdə hadisələrə neçə müdaxilə etmək 

düsüncəsindən uzaqlasa bilmirlər. 

Bunu hamı bilir və bəyənir. Amma.... 

Hər dövrdə olduğu kimi, yaĢadığımız indiki dovrdə də mənasi hər kəsə axıracan bəlli olmayan 

soz və ifadər doğma dilivlzə ayaq açır və yaĢarlıq qazanir. Rəsmilərdən tutmus adi insanlara qədər 

hər kəsin qürurlandığı "tolerantlıq" sözü də bü sıradadır. Biz istəməsək belə dillərarası sqz 

mübadiləsi obyektiv və qaçılmaz bir prosesdir. O ki, qaldı "tolerantlıq" məsələsinə, bu bizim 

qanımızdadır. Nədənsə öz dilimizdə adını duzğün seçə bilməmisik. Ulularımız "Düsmən səni 

dasnan, sən onu asnan", "Qonsunu iki inəkli istə, biri də səninki olsun" deyiblərsə, biz nə etməliyik. 

Tədqiqatçılar arasında tolerantlıqın " ğüc", və yaxud " acizlik" əlaməti olması məsələsində əsl 

fikirayrılıqları mövcuddur. Əksər hallarda yalnız "dını zəmındə dozümlülük" kimi sərh olunan 

tolerantlığın diapozonu əslində xeyli dərəcədə ğenisdir və yayğındır. Ġnsani dəyərlər baxımından 

ğüclüyə xas olan keyfiyyət, həqiqətən, münaqisə zəminində bəlkə də zəiflikdən sorad verir. Yəqin 

ki, hədziz tolerantlığımızdan da sui istifadə edənlər var. Belə olmasaydı "müddətsiz danısıqlara" 

son qoymaqla, həmsədrlər münaqisənin həlli istiqamətində ciddi qərar verməkdən yan otməzdillər. 

Biz həllinə çalıĢdığımız münaqisəni "Minsk qrupu" hələ də nizamlamağa(öz maraqlarına münasib 

formada) meyllənir. Bunlar tamamilə fərqli anlayıslardır. Tolerantlığımız öz yerində. Bizi "dasa 

tutanlara aĢ" yedirtməməyimizə ğörə qoy ülülarımızın ruhu bizdən inciməsin. Zaman artıq o zaman 

deyildir. Azərbaycan müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində öz yeri, öz sözü və imici olan bir 

dövlətdir. BMT Təhlükəsizlik Surasinin qeyri-daimi üzvü olduqda bəsəriyyətin təhlükəsizliyinə öz 
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töfhəsini verən Azərbaycan hər zaman öz haqq zözünü deməyə cəkinmir. Biz tormaqlarımızı azad 

etməliyik. Əğər bünü edə bilməsək, onda həqiqətən sonrakı nəsillərin bizi qeyrətsizlikdə ittiham 

etməyəcəyinə sübhə yeri qalmır. 

Bizim danısıqlara beynəlxalq hüquq norma və prinsiplərinə hormətlə yanasmağımız deyəsən 

lap ürəyincədir. Bəlkə də bunu zəiflik(cürətsizlik) anladıdlarından danıĢıqları son-suzluğa qədər 

uzatmaqla meyllənırlər.Bu istiqamətdə onlara mənəvı qida verənlər də az deyıldir. Güya ali məqsədi 

münaqisə təhlükəsində olan və yaxud münaqisənin ağrı-acısını yasayan tərəflərin(dövlətlərin) qeyri-

hərbi vasitələrlə bir araya ğəlməsinə xidmət edən diplomatik danısıqlar tarixən baĢ verənləri 

leqalladırmağa xidmət edib.( Rusiya) Bu yanaĢmada danısıqlar hərbi (ğüc) strateğiyanın yardımçısı 

(davamı) olduğu önə çəkilir. Görünür təcavüzkar Ermənistanı ğeri çəkilməməyə təhrik edənlər bu 

kimi uydurma tezislərlə vaxt ustunə vaxt ğətirməklə nəinki Cənübi Qafqaz, eləcə də reğion üçün əsl 

təhlükə olan münaqisənin sonrakı taleyinə məhəl qoymaq istəmirlər.  

  

 

Ümid var ki,….. 

MünaqiĢənin həllində tətbiq olunan yanaĢmalar səmərə vermədiyi göz qabağındadır. Nə vaxtsa 

təcavüzkar Ermənistanın «öz xoĢuna» müqavilə zonasına daxil olacağına ümid etmək də 

sadəlövhlükdür. Reallıqdan uzaqdır düĢüncəyə qatılmaqla «müddətsiz danıĢıqlar» sindromunu 

yaĢamalı olarıq. «Minsk qrupu»na daxil hər üç dövlətin təmsilçiləri Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünə hörmətlə yanaĢdıqlarını səmimiyyətlə dilə gətirirlər. Ġqtisadi cəhətdən dinamik inkiĢaf 

edən, zəngin təbii eĢtiyatları olan, demokratiik institutların tam formalaĢdığı bir dövlətlə 

münasibətləri qarĢılıqlı faydalı zəmində davam etdirmək, bu münasibətlərin dayanıqlı olmasını 

qorumaq bu dövlətlərin ğeostrateji maraqlarından irəli gəlir. Güman ki, problemin həllini təkcə 

həmsədr dövlətlərin deyil, həm də digər böyük dövlətlərin Cənubi Qafqazdakı proseslərə yanaĢma 

tərzində axtarmaq lazım gəlir. Həll olunmamıĢ münaqiĢələr, xüsusilə Dağlığ Ğarabağ münaqiĢəsi, 

bütövlükdə Ümumavropa təhlükəsizliyi arxitekturası üçün də böyük təhlükədir. BMT və digər 

nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən də münaqiĢənin davam etməsinin beynəlxalq və recional 

təhlükəsizliyə böyük zərbə vurduğu da danılmır. Deməli münaqiĢənin beynəlxalq hüquq norma və 

prinsipləri çərçivəsində, danıĢıqlar yolu ilə həlli fakt olaraq qalır. Ġndi bir qədər fərqli strategiyanın 

(son dövrlərdə iĢləklik qazanan «böyük strategiya» anlayıĢı yerinə düĢür) iĢlənməsinə ehtiyac 

duyulur. 

Konfliktoloqlar müasir mərhələdə təhlükəsizliyin təmin olunmasında 200-dən artıq qeyri-hərbi 

vasitə olduğunu qeyd edirlər. MunaqiĢənin həllində bizim siyasi-diplomatik vasitələrə üstünlük 

verilməyimiz bütövlükdə dövlətimizin təhlükəsizliyinə təminat yaratmaq məqsədi daĢıyır. 

DanıĢıqların davam etdirilməsində də əsas meyar prinsip etibarilə həll olunmayan münaqiĢənin 

olmaması qənaətidir. Bu ona iĢarədir ki, münaqiĢə tərflərini qənaətləndirən heç olmasa bir ortaq 

element mövcuddur və onun tapılması vacibdir. Bu istiqamətdə münaqiĢənin ədalətli həllini 

tamamlamaq, bütovlükdə Cənubi Qafqazı əməkdaĢlıq reqionuna çevirmək üçün «Minsk qrupu»nun 

imkanları hələ tükənməmiĢdir.  

 BMT BaĢ Assambleyasının danıĢıqların aparılması ilə bağlı qəbul etdiyi 503/101 saylı 

qətnamədə dövlətlərarası münaqiĢələrin dinc vasitələrlə nizamlanması zəruri sayılır Bir Ģərtlə ki, 

«DanıĢıqlar vicdanlı aparılmalıdır».Təəsüf ki, sirrli diplomatiya oyununda bu mötəbər sənəddəki 

«ədalət», «vicdan» anlamları xeylı dərəcədə dəyərsizləĢıb. 

Hər dəfə gah ABġ, gah Fransa və ardınca Rusiya «Minsk qrupun»da öz təmsilçilərini 
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dəyisməklə danısıqların ―ölü nöqtəsındən‖ tərpənməsində intensivliyi məqsədli Ģəkildə heçə 

tndirirlər.. Bütövlükdə vaxt itkisinə hesablanmıĢ (bir müddət tanıslıq, məlumatlanmaq və s.) bu 

taktika və strateğiya ümidverici hec nə vəd etməsə də, müstəqil Azərbaycan dövləti öz prinsipial 

mövqeyindən dönmədən haqqın zəfər calacağı ğünü yaxınlaĢdıracaq. Ümid var ki, haqq iĢimizə 

mane olmaq istəyənlər gec-tez həqiqəti dərk etməli olacaq. 
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СИСТЕМА ЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

В статье определяется необходимость выработки нового подхода к проблеме создания 

единой системы европейской безопасности в новых условиях. Выявлена международно-

политическая ситуация на европейском континенте на рубеже веков в еѐ стратегическом и 

военно-политическом аспектах. Анализированы процессы и явления, которые формируют 

мировой порядок нового века на европейском континенте, выявлены основные угрозы и 

вызовы в современных условиях, исследованы характер, особенности, принципы создания 

современной системы европейской безопасности, рассмотрены основные участники 

построения системы европейской безопасности,  
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единой системы европейской безопасности, дана оценка проблемам обеспечения 

европейской безопасности. 
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AVROPA TƏHLÜKƏSĠZLĠK SĠSTEMĠ VƏ ONUN XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Məqalə yeni şəraitdə Avropa təhlükəsizliyinin vahid sisteminin yaradılması probleminin 

zəruriliyini müəyyən edir. Əsrin əvvəllərində Avropa qitəsində onun strateji və hərbi-siyasi 

aspektlərində beynəlxalq siyasi vəziyyət araşdırılır. Avropada yeni əsrdə dünya nizamını 

formalaşdıran proseslər və hadisələr təhlil olunur. Müasir şəraitdə əsas təhdid və çağırışlar 

müəyyən edilir, həmçinin müasir Avropa təhlükəsizlik sisteminin xüsusiyyətləri, prinsipləri tədqiq 

olunur, Avropa təhlükəsizlik sisteminin quruluşunun əsas iştirakçıları nəzərdən keçirilir. Ümumi 

Avropa təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında iştirak edən BMT, Avropa İttifaqı, ATƏT və NATO 

kimi təşkilatlarının vacibliyini nəzərə alaraq, Avropa təhlükəsizliyinin təmin olunmasının 

problemlərinə qiymət verilir.. 
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The Article definite the importance of develop the problem of creating a common system of 

European security in the modern situation. Analyses an international political situation in Europe 

in the XXI century in its strategic and military-political aspects. Also analyzes the processes and 
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events that shape the world order in the new century in Europe with threats and challenges in 

modern situation, analyzes characteristics, principles of modern European security system/ The 

main participants in the construction of the European security system given the importance of the 

participation of the United Nations, the European Union, the OSCE, NATO in building a common 

European security system and assessed the problems of European security. 

Key words: European security, International security, European Union, modern architecture of 

security 

 

Перспективы международной безопасности, как в региональном измерении, так и в 

планетарном масштабе тесно связаны с решением извечных проблем войны и мира, в первую 

очередь на европейском континенте, ставшем источником двух мировых войн. Длительный 

период проживания европейских народов на континенте, их общение друг с другом выявили 

многочисленные модели сосуществования: от вооруженной конфронтации, до формирования 

политической интеграции с ориентацией вначале на экономическую составляющую, а затем 

и на социально-политическое единение вокруг Шенгенских и Маастрихских соглашений.  

Изменения, произошедшие к началу XXI в. на европейском континенте коснулись 

регионов Центральной, Восточной Европы, Балкан, постсоветского пространства. 

Сформулированная в историческом прошлом идея объединения европейских стран во имя 

общих интересов и безопасности не только начала претворяться в жизнь, но уже имеет 

определенные реальные очертания. Формирование интеграционных процессов в Европе 

началось с осознания общности проблем безопасности перед лицом внешних и внутренних 

угроз.  

Создание Европейского Союза изменило отношения между государствами Европы. Все 

спорные вопросы европейские государства обязались разрешать мирным путем и тесно 

взаимодействовать в рамках общеевропейских институтов. Однако военный конфликт на 

Балканах напомнил о том, что война не исчезла с европейского континента и Европа 

находится перед лицом новых угроз и вызовов. К тому же Европе грозит новый раунд гонки 

вооружений из-за развертывания элементов Противоракетной обороны США на европейсой 

территории. Другими словами международный механизм в области разоружения и контроля, 

создававшийся на протяжении многих лет, продолжает в одностороннем порядке методично 

разрушаться Соединенными Штатами. Происходит деградация глобальных и региональных 

режимов контроля над вооружениями.  

Одной из приоритетных целей Европы является усиление роли Организации 

Объединенных Наций, обеспечение ее всем необходимым для реализации возложенной на 

нее ответственности. Это единственная организация, которой дано право применения силы, 

как крайнего средства, для решения международных споров.  

Военные факторы обеспечения безопасности, по-прежнему играющие немаловажную 

роль, уже не доминируют в той степени, как это было еще в начале 80-х гг. Сегодня в основу 

европейской безопасности заложены более сложные составляющие, а именно: сохранение 

ядерной, энергетической, информационной безопасности, защита окружающей среды, 

превентивное урегулирование кризисов, борьба с международным терроризмом, 

преступностью и др. Кульминацией общеевропейской интеграции в вопросах безопасности 

стало создание 12 июля 2004 года Европейского Агенства по обороне. Это свидетельствует о 

том, что европейский континент занят поисками более широкой и более надежной системы 
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для гарантии своей безопасности, что еще раз подчеркивает актуальность данной темы 

исследования[4, с.89]. 

Анализ происходящих в европейском сообществе процессов: от разногласий между 

ведущими европейскими государствами до общего единения по вопросам социально-

экономической, финансовой и общественно-политической интеграции в рамках ЕС - 

решения на этой основе проблем безопасности – представляется актуальным и вызывает 

несомненный интерес, являясь поучительным примером того, как, несмотря на весьма 

неблагоприятные стартовые позиции послевоенного времени, государства-члены ЕС смогли 

преодолеть разногласия и пойти по пути сотрудничества в основных цивилизационных 

сферах жизни. 

Суммируя проведенный анализ, можно придти к выводу, что в мире идет глобальная 

перестройка, борьба за передел мира, за обладание энергоресурсами, другими природными 

источниками жизнеобеспечения. По мнению ряда ученых, реакцией на усиливающуюся 

глобализацию с одним центром силы является процесс региональной интеграции, который 

ведет к созданию многих центров силы, препятствующих стремлению к господству одной 

сверхдержавы. Движение к многополярному миру объясняется желанием европейских 

государств проводить самостоятельную и конструктивную внешнюю политику, избегать 

вмешательства внешних сил в их внутренние дела, обезопасить национальные экономики от 

новых вызовов. В этой связи обосновывается зависимость эффективности системы 

безопасности в Европе от объективной, безошибочной оценки возможных внутренних и 

внешних, военных и невоенных угроз. Только на основе глубокого анализа и точного 

предвидения реальных угроз можно предотвратить случайности, правильно рассчитать и 

распределить потенциальные ресурсы и возможности государств, обеспечить их наиболее 

рациональное использование, организовать надежную оборону европейского сообщества с 

минимальным ущербом для экономики и экологии. 

Существующие потенциальные угрозы (действия государств, направленные на 

нарушение территориальной целостности, на подрыв и сдерживание интеграционных 

процессов, нарушение прав и свобод национальных меньшинств, проведение политики 

«двойных стандартов») позволяют выделить основные угрозы мировому сообществу в 

современных условиях:  

- распространение оружия массового уничтожения; 

- энергетический кризис; 

- международный терроризм; 

- региональные и локальные конфликты; 

- международная организованная преступность; 

- нарушение стратегической стабильности; 

- наркоторговля; 

- охрана окружающей среды; 

- информационная война. 

Следовательно, важным фактором, влияющим на военно-политическую ситуацию на 

европейском континенте, является возникновение новых международных угроз. сознание 

необходимости эффективной борьбы с этими вызовами меняет традиционное представление 

о безопасности. Это также является существенным фактором, влияющим на построение 

единой системы европейской безопасности, которая способна объединить все страны 
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континента вокруг уже сложившегося Европейского Союза.  

Отличительными чертами нового подхода к проблемам безопасности стало понимание ее 

комплексного характера, уменьшение военного и усиление гражданского и невоенных 

аспектов безопасности, разделения ее на тематические компоненты (экологический, 

экономический, социальный, культурный) и безопасность по базисному признаку, в 

зависимости от целей, стратегии, принципов и способов достижения (коллективная 

безопасность, кооперативная безопасность или безопасность сотрудничества, превентивная 

безопасность) [1, с.28].  

Комплексный анализ этих аспектов позволяет сделать вывод о том, что в основу 

создания современной системы европейской безопасности может быть положено: 

- политическое сотрудничество, 

- взаимосвязь между системами политической и военной безопасности с 

экономическими мерами предупреждения агрессии, 

- создание национальных и межгосударственных оборонительных структур, 

- установление межгосударственного военного планирования, 

- сокращение вооружения, перестройка военных структур. 

Окончание «холодной войны», распад Организации Варшавского Договора и СССР, 

углубление политической, экономической и военной интеграции в Европе создали ситуацию, 

при которой страны Европейского союза получили возможность выступить с единых 

позиций на международной арене, претендовать на роль «нового военно-политического 

центра силы». Участниками формирования системы европейской безопасности являются:  

* Организация Объединенных Наций. Это один из наиболее эффективных 

международных институтов по управлению многополярным балансом сил в современной 

Европе.  

* Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она играет роль главного 

координирующего органа по выработке совместных усилий отдельных государств в деле 

формирования новой системы коллективной безопасности.  

* Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Он так же мог бы служить 

эффективным инструментом поддержания стабильности на пространстве от Атлантики до 

Урала.  

* Европейский Союз. Этот глобальный игрок станет в ближайшее время ключевой 

составляющей в определении политики обороны и безопасности для Европы. 

Рассматривается возможность создания европейской армии, в основе которой будет лежать 

единая система командования, единые средства предупреждения, а также средства доставки.  

* НАТО. Изменение угроз безопасности способствовало устранению разделительных 

барьеров, создало приемлемые условия для установления контактов с такой организацией 

как Североатлантический Альянс. 

 Как показал анализ основных принципов создания системы европейской 

безопасности, учитывая работу всех все еѐ составляющих, приоритетным является военно-

стратегическое направление. Однако для построения эффективной, действующей системы, 

которая рождается из согласования позиций больших и малых государств, необходимо 

использовать политические, дипломатические санкции, отрабатывать механизм принятия 

политических решений и предупреждения конфликтных ситуаций, соблюдать меры доверия.  

 Одним из основных проблем обеспечения европейской безопасности является 
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выработанная и принятая стратегическая концепция НАТО 1991г. и новая стратегическая 

концепция НАТО 1999г. Проведенный анализ стратегических концепций НАТО позволяет 

констатировать, что стратегическая концепция НАТО 1991г. и новая Стратегическая 

концепция НАТО 1999 г. (как ответ на принципиально изменившуюся ситуацию в Европе и 

мире в целом) основываются на более широком понимании безопасности и характеризуются 

переходом к сотрудничеству, что должно стать важным элементом «гарантированного» 

мира. 

Что касается сотрудничества России и НАТО, история развития этих отношений 

обосновывает положительный опыт их взаимодействия в области безопасности и единую 

позицию перед лицом новых угроз. Хотя сегодня Россия продолжает занимать достаточно 

негативную позицию в отношении расширения НАТО, однако, будучи поставленной перед 

свершившимся фактом, делает акцент на развитие сотрудничества с НАТО, взаимодействие 

по всем возможным его составляющим. Российский подход к вопросу о форме и методах 

построения общеевропейской безопасности претерпевает изменения - так, если в 1990-е годы 

российская сторона делала ставку на ОБСЕ, то сейчас Россия считает НАТО наряду с 

другими европейскими организациями ЕС и ОБСЕ опорами будущей архитектуры 

безопасности в Европе.  

Россия уже выразила готовность вместе с НАТО «строить прочный и всеобъемлющий 

мир в евроатлантическом регионе на принципах демократии и безопасности на основе 

сотрудничества» [3], подписав Основополагающий акт Россия - НАТО в 1997 г. и Римскую 

декларацию «Отношения Россия - НАТО: новое качество» в ноябре 2002 г. 

В 1990-е годы Россия консолидировала свою позицию в отношении ЕС и его 

расширения, включая военно-политический аспект последнего. Плодом усилий, увенчавших 

взаимную «притирку» обеих сторон, стала Совместная декларация об укреплении диалога и 

сотрудничества по политическим вопросам и вопросам безопасности и обороны, 

обнародованная по итогам саммита Россия - ЕС «Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, 

достигнутый в области общей европейской политики в сфере безопасности и обороны», - 

говорится в Декларации. Это означает, что Россия впервые официально на самом высоком 

уровне выразила свое позитивное отношение к интенсивно формирующейся общей 

европейской политике безопасности и обороны[5,с.8].  

Вместе с тем, выявлено немало острых проблем обеспечения европейской безопасности, 

таких как: силовые действия против суверенных государств под прикрытием так называемой 

гуманитарной интервенции; вовлечение бывших социалистических стран в орбиту НАТО, а 

не их прием в структуры ЕС (одна из главных причин торможения расширения ЕС 

заключается в том, что на пороге нового века Западная Европа столкнулась с обострением 

многих социально-экономических проблем, решение которых займет многие годы); 

размещение элементов ПРО на территории ряда европейских стран; ограниченность 

природных ресурсов на европейском континенте; расширение НАТО остается одной из 

самых сложных проблем в отношениях между Россией и Западом.  

Таким образом, изучение проблем европейской безопасности в современных условиях 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Основной причиной обострения напряженности в современном мире является 

нынешняя внешнеполитическая стратегия США, которая строится в соответствии со старой 

«универсальной» формулой, которая гласит: «Границы американской безопасности лежат 
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везде, где поставлены на карту американские интересы» [6]. На пороге ХХІ в. 

Североатлантический альянс обрел «второе дыхание» под эгидой США и фактически 

отстранил от решения проблем европейской безопасности и превентивной дипломатии 

Европейский Союз, Организацию по сотрудничеству и безопасности в Европе, Совет Европы 

и даже ООН и Совет Безопасности ООН. Основными натовскими инструментами в решении 

международных проблем является силовое давление и агрессивные действия против 

суверенных государств под прикрытием так называемой гуманитарной интервенции.  

2. Учитывая прогнозирование дефицита ресурсов на сегодняшний день, нельзя 

исключать и возможность участия стран ЕС в военных операциях. Названная опасность 

обретает зримые очертания по мере роста милитаризма в Европе, ставшей источником двух 

мировых войн в ХХ в. 

3. Расширение НАТО и ЕС – зримое доказательство военной интеграции Европы для 

продвижения своих политико-экономических интересов на постсоветском пространстве под 

эгидой США, несмотря на имеющиеся разногласия между ними. Характеризуя современное 

состояние американо-европейских отношений, профессор политологии Мюнхенского 

университета В. Вейденфельд отмечает: «Европа не может больше действовать в тени 

Америки, но она все еще не может придерживаться какого-либо курса, если Америка не 

указывает путь. Европа попала в ловушку свободы. Освободив себя от американского 

влияния на европейский разум, она все еще остается ребенком в мировой политике. В 

настоящее время Европа должна разработать свою собственную стратегическую концепцию, 

список приоритетов и подход к ведению переговоров. Нынешняя европейская 

неопределенность сбивает с толку американского партнера. В ответ Вашингтон прибегает к 

старому шаблону либо односторонних действий, либо к выборочным консультациям с 

отдельными ведущими державами Европы» [7]. 

4. Современная архитектура безопасности Европы строится на обломках 

несостоявшегося «общеевропейского дома» и ведет к установлению новых 

разграничительных линий на европейском континенте. В результате переплетения процессов 

политической, экономической и военной интеграции и дезинтеграции в настоящее время в 

Европе формируется пять типов стран:  

● страны, которые являются членами ЕС и НАТО и извлекают определенные выгоды из 

принадлежности к этим двум институтам; 

● страны, которые по разным причинам являются членами только одного из названных 

объединений – ЕС или НАТО; 

● страны, которые являются членами одного из этих институтов, но хотели бы со 

временем стать членами и второго; 

● страны, которые не принадлежат ни к одному из этих институтов, но которые 

сотрудничают и с ЕС, и с НАТО; 

● страны, которые не имеют шансов в обозримом будущем присоединиться ни к ЕС, ни к 

НАТО. 

5. Принятые решения о создании европейской армии неуклонно ведут к дальнейшему 

расколу Европы с далеко идущими последствиями. Новый военный шаг, сделанный 

Евросоветом, может поставить милитаризацию ЕС на необратимый путь, ведущий к новому 

витку безудержной гонки вооружений, к новой «холодной войне». Ссылки лидеров ЕС на то, 

что создаваемые ими «мобильные силы быстрого реагирования» носят оборонительный 
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характер и предназначены для ликвидации последствий природных катастроф, оказания 

гуманитарной помощи и поддержания мира, не внушают доверия с учетом их оснащения 

новейшими видами смертоносного боевого оружия и средств его доставки в районы 

«кризисных ситуаций». 

6. Милитаризация Европы не способствует укреплению роли ООН как инструмента 

мира, наносит новый удар по ОБСЕ, влечет за собой очередной виток недоверия к 

европейским структурам, в особенности со стороны стран, оставшихся в стороне 

интеграционных процессов в Европе.  

7. Современные тенденции мирового развития накладывают негативный отпечаток на 

глобальные и европейские процессы, что вызывает серьезную тревогу в среде политиков, 

обеспокоенных тем, что «население европейского континента становится заложником чужой 

игры, когда ставки делаются за океаном, а расплачиваться придется европейцам»[2,с.39]. 
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На современном этапе развития общества все большее значение приобретает 

информация, которая становится сегодня главным ресурсом научно-технического и 

социально-экономического развития. В статье раскрывается возрастание роли и места 

СМИ и новых информационных технологий, и их влияние на развитие международных 

экономических отношений. Раскрывается рольинформационного противоборства в 

финансовой и экономической сфере в современном мире,ставшимважным элементом 
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Information which becomes the main resource of scientific,technical and socio-economic 

development is gaining increasing significance at the present stage of development of society.The 
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Мировая экономика и мировые экономические отношения в начале XXI века проходят 

колоссальную трансформацию. Международная конкуренция перешла в плоскость 

противостояния на основе глубоких технических знаний, творческого подхода, идей и 

интеллекта. В производстве определяющим фактором успеха выступают инновации. 

Мировое сообщество становиться глобальным и информационным, в основе его развития 

лежат информационные технологии, меняющие качество жизни, общественные связи, 

унифицирующие мировую хозяйственную среду и не знающие физических преград. 

Возрастание роли и места СМИ и новых информационных технологий, в которых 

сосредоточены знания и интеллект, заставляют национальные правительства и 

международные организации, как политические, так и экономические постоянно 

пересматривать свои стратегические задачи, создавая новые программы и форумы, внося 

изменения в бюджеты, меняя методику статистического учета. 

Средства массовой информации предоставляют собой учреждения, созданные для сбора, 

обработки, анализа информации, и еѐ доведения с помощью смешанных технических средств 

до различных социальных групп. 

Функции СМИ: информационная, образовательная, социализация, критика и контроль, 

мобилизация, инновационная, оперативная, формирование общественного мнения.(13,70) 

Американский исследователь Г. Лассуэлл выделил четыре основные функции средств 

массовой информации: 

- наблюдение за миром (сбор и распространение информации); 

- редактирование (отбор и комментирование информации); 

- формирование общественного мнения; 

- распространение культуры. (1,89) 

Принципы привлечения внимания публики со стороны средств массовой информации:  

1) приоритетность и привлекательность для народа;  

2) неординарность фактов (склонность СМИ к негативной и сенсационной информации); 

новизна фактов. (18, 42) 
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Исследователь в области СМИ англичанин Дж. Брайс в конце ХХ века выпустил книгу 

«Американская республика», в которой раскрыл механизм воздействие на общественное 

мнение в США. 

В начале, конструируется «множественность мнения» - с помощью «фактов» или 

рассказа, чтобы возбудить в человеческой душе такое чувство, которое само собой 

изливается из уст, создавая впечатление, что об избранном факте говорят все. 

На втором этапе газеты «вечерние и утренние» высказывают уже определенное мнение о 

событии, снабжая его «ожидаемыми результатами», и тем самым «мнение заурядных 

граждан начинает сгущаться в твердую массу». 

На третьем этапе - в прениях и спорах отбрасываются ненужные аргументы в пользу 

одного определенного и неизменного решения. 

Четвертый этап - внедрение фактов или оценки событий, которые выдаются за 

«сложившиеся убеждения» в виде «склонности людей к единодушию» в интересах рядовых 

граждан. Весь процесс обработки общественного мнения сравнивался с действием катка по 

дороге, когда «угловатости придавливаются, и дорога становится гладкой и даже 

приобретает однообразный вид» (3,74). 

Политика целенаправленного воздействия на общественное мнение предполагает знание 

настроений широких народных масс, знание реального положения вещей. Отсюда, с одной 

стороны информационно-технологическое воздействие по всем каналам, а с другой - 

тщательное изучение общественного мнения. Опросы являются важным источником для 

долговременных тенденций в современном общественном мнении каждый отдельной взятой 

страны.  

Аккумулирование за многие годы результаты опросов дают обширный эмпирический 

материал, к которому обращаются исследователи различных аспектов общественно-

политической и экономической жизни страны. В современную эпоху важным элементом 

экономической дипломатии является умение вести информационное противоборство в 

финансовой и экономической сфере.  

Основы ведения информационной войны в финансовой сфере были заложены Майером 

Ротшильдом (1743-1812), пять сыновей, которого проводили согласованные 

информационно-финансовые операции на пяти крупнейших биржах Европы (Лондон, 

Париж, Вена, Франкфурт, Неаполь). С помощью своей разведки и иудейских общин в разных 

странах Европы Ротшильдам удалось получить оперативную информацию об успехах или 

неудачах Наполеона и зарабатывать огромные деньги на скачках финансового рынка (11,30). 

Именно с помощью работы с информацией клан Ротшильдов стал богатейшим в мире в XIX 

веке. Фактически Ротшильды создали современную мировую финансовую систему. 

Под международной валютной системой понимают систему сложившихся стихийно или 

закрепленных законодательством и международными соглашениями институтов, правил и 

методов осуществления международных расчетов. Оно включает ряд элементов: 1) 

определение основных международных платежных и расчетных средств; 2) режимы 

валютных паритетов и валютных курсов; 3) условия конвертируемости валют; 4) 

межгосударственные валютные рынки; 5) межгосударственные институты, регулирующие 

международные валютные отношения.(21,138)  

Основным же и весьма эффективным оружием США является информационно-

психологическое противоборство в финансовой среде теоретиком и практикам, которого 
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является Джордж Сорос. 

Сорос разработал теорию рефлективности фондовых рынков. Дадим небольшую справку 

о фондовом рынке.  

Фондовый рынок - это институт или механизм, сводящий вместе покупателей и 

продавцов фондовых ценностей, то есть ценных бумаг. В свою очередь ценные бумаги – 

документ, удостоверяющийимущественные права, осуществление или передача которых 

возможна только при его предъявлении.(22,33) 

Статьи 131 Гражданского кодекса Азербайджанской Республики относит к ценным 

бумагам, допущенным на фондовой рынок: 1) Государственные облигации; 2) вексель, 3) 

чек; 4) облигации; 5) Депозитные сертификаты 6) акции; 7) приватизационные чеки.(6,23)  

Впервые Сорос вышел на «оперативный простор» применения своей теории в 1992 году, 

когда после предпринятой им в средствах массовой информации информационно-

психологической атаки на английский фондовый рынок произошло обвальное падение фунта 

стерлинга, отдалившее введение евровалюты на семь лет.(4,147) 

Окрыленные успехом заокеанские финансовые геополитики благословили удачливого 

Сороса на новые подвиги во славу американского доллара. 

В июле 1997 г. Дж.Сорос предпринял в средствах массовой информации успешную 

информационно-психологическую атаку против национальных валют ряда стран Азиато-

Тихоокеанского региона – Малайзии, Индонезии, Сингапура и Филиппин. 

Премьер-министр Малайзии М. Махаммаду заявил, что кризис малазийской 

национальной валюты был спровоцирован международными еврейскими кругами и прежде 

всего Дж. Соросом.  

Цель заговора – лишить Малайзию ее валюты, а значит и суверенитета. В итоге 

произошел резкий скачок цен. Национальные экономики указанных стран были отброшены в 

своем развитии на 10-15 лет назад, а в Индонезии к маю 1998 г. начался просто хаос.  

Следующим «объектом воздействия» Дж. Сороса стал Китай. Начиная с осени 1996 г. в 

средствах массовой информации появились сообщения, что группа фондов Джона Сороса 

мобилизует ресурсы для атаки на гонконгский доллар. Глава финансового ведомства 

Гонконга Дональд Цан вызвал к себе представителей Сороса и ознакомил их с планами 

защиты гонконгского доллара в случае атак на него. Планы эти произвели на гостей такое 

впечатление, что они дали обещание не нападать на гонконгскую валюту. Но атаки на 

гонконгский доллар все, же состоялись.  

Кризис затронул не только Гонконг, но и весь мир (12,127). Возникает вопрос, в чем же 

заключается информационная атака Дж. Сороса. Как правило, она состоит из 

последовательных информационных воздействий, направленных на завоевание 

информационного превосходства в информационно-психологической сфере мировой 

финансовой системы. Средства массовой информации играют ключевую роль в 

формировании общественного мнения, распространении информации в мире. 

Именно поэтому СМИ являются главным объектом воздействия для информационно-

психологических подразделений Дж. Сороса, действующих совместно с американскими 

государственными и частными информационными структурами. Пользуясь абсолютным 

доминированием в средствах информационного воздействия, Дж. Сорос умело 

воздействовал через общественное мнение на психику мировых инвесторов. Публикуется 

недостоверная информация о проблемах экономики страны – объекта воздействия. 
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Распространяются слухи о возможном крахе национальной валюты, печатаются в различных 

СМИ аналитические обзоры, подтверждающие распространяемые слухи (19,72).  

Одновременно с этим проводится реальные действия конкретно выбранной страны – 

объекта воздействия. Информационное воздействие координируется Дж. Соросом, оно 

заранее планируется. Время начало активных информационных воздействий определяются 

специальным аналитическим подразделением. После начального успеха, первого обвала 

национальной валюты, следует целенаправленное информационно-психологическое 

давление на правительство страны-жертвы информационной агрессии.(16,65) 

Учтя печальный опыт стран Юго-Восточной Азии, Китай серьезно готовился к 

действиям Сороса и встретил его. Китайцам удалось полностью «переиграть» американцев в 

ходе информационного противоборства в финансовой сфере во время азиатского кризиса 

1997-1998 гг.  

Проведение китайскими специалистами информационной войны контрмер заключалось в 

нейтрализации атак Сороса на китайском фондовом рынке - поочередной игре на 

«повышение» или «понижение» путем скупки или наоборот экстремальной продаже ценных 

бумаг. Полностью блокировались специально распространяемые Соросом слухи в мировой 

информационной среде о неустойчивости китайского юаня. Так же был проведен ряд 

специальных мероприятий по защите финансовой системы Китая. Затем Китай нанѐс 

информационный контрудар по национальной валюте США. Это было достаточно легко 

сделать, так как около 35% всех товаров в американских магазинах – китайские. Была 

предпринята и информационная атака на крупнейшую американскую фондовую биржу.  

Нью-йоркская фондовая биржа осуществляет более 70% всех операций с акциями США, 

и является крупнейшей в мире. Тревожный сигнал об ответном китайском ударе прозвучал 

для США 27-ого октября 1997 г, когда курс акций на Нью-йоркской бирже обрушился на 554 

пункта. Это было наибольшее в истории падение акций американских компаний со времен 

«великой депрессии» 1929 года (12,128). В итоге акции американских «голубых фишек» 

значительно обесценились. Вскоре китайцы практически полностью разорили Сороса.  

В апреле 2001 года начался второй этап информационной войны за власть в финансовом 

мире между США и Китаем. Мы считаем, что за время прошедшее после распада СССР 

появилась вторая сверхдержава Китай.  

Причина американо-китайских противоречий - прежде всего экономические. Ежегодные 

темпы роста китайской экономики после 20 лет – около 10% (в 3,2 раза больше, чем в США) 

(5, 40). 

Забегая вперѐд необходимо отметить, что в октябре 2014 года пресс-служба МВФ 

сообщила, что китайская экономика впервые обошла американскую по размеру экономики, 

по паритету покупательной способности. Есть все основания считать, что в 2015 году Китай 

станет мировым экономическим лидером (23,2). А это в свою очередь приведѐт к новой 

раскладке геостратегических сил в мире, т.е. к новой структуре международных отношений. 

А теперь позволим себе перейти к рассмотрению проблемы – что представляет собой 

информационная война евро и доллара.  

В середине 80-х годов ХХ века в Европе впервые появилась идеи создания единой 

евровалюты (в противовес доллару). Причѐм главным идеологом являлась Великобритания. 

Одна из основных идей заключалась в том, чтобы осуществить валютную экспансию 

евровалюты в СССР с помощью М.Горбачѐва (15,68). 
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Однако эти планы абсолютно не устраивали США, так как угрожали могуществу 

доллара.Президент США Р.Рейган выдвинул стратегию национальной безопасности, 

состоящую из четырѐх компонентов: дипломатического, экономического, военного и 

информационного. Был создан механизм планирования и координации операций 

информационной войны против финансового союза Европы и СССР (20,120) 

Сначала, в результате информационной агрессии был развален СССР. Затем наступил и 

черѐд Великобритании, как инициатора введения единой евровалюты.Под финансовым 

давлением США на фондовом рынке произошло обвальное падение фунта стерлинга. Это 

отдалило введение евровалюты на семь лет.(10,77) 

Общий объѐм финансовых средств, потраченных Дж. Соросом для «обвала» фунта 

стерлинга, составлял 10 млрд. долл. В то же время финансы его структур никогда не 

превышали 4 млрд. долл. Действовал он при активной поддержке США. Дж. Сорос 

заработал на кризисе национальной валюты Великобритании около 2 млрд. долларов.(14,86). 

Первый этап информационной войны доллара к евро (1985 – 1993) завершился полной 

победой США, что предопределило выход американской экономики из затяжного 

экономического кризиса 80-х годов ХХ века. Правда, информационную победу одержали 

республиканцы, а воспользовались ею демократы. 

Второй этап завершился в 1998 году. В августе 1998 года Дж. Сорос предпринял 

информационную атаку против финансового рынка Германии, как основы будущей 

евровалюты, через атаку на российский фондовый рынок, как наиболее связанный с 

германским. Информационная атака началась классически, со статьи в английской газете 

«Файнэшнл таймс». 

Опубликованной 13 августа, в которой Дж. Сорос настаивал на необходимости срочной 

девальвации российского рубля. Но атака была комплексной, состоящей из двух 

последовательных ударов:по финансовому рынку России, как наиболее экономически 

связанному с Германией, что и привело к девальвации рубляи по финансовому рынку 

Германии. 

В итоге Германия выдержала информационную атаку, Россия нет. По оценкам экспертов, 

чистая прибыль Дж. Сороса в результате информационной агрессии против российского 

рубля – около 300 млн. долларов США.(14,86). 

Происшедший, летом 1998 года финансовый «взрыв» был напрямую связан с неумением 

российской политической элиты вести эффективное информационное противоборство в 

финансовой сфере. 

Третий этап начался 1 января 1999 года после создания евро на основе немецкой марки. 

После того, как в течении месяца, соотношение евро к доллару изменилось от 116 центов до 

118 центов за 1 евро, США начали войну на Балканах. Война против Югославии была 

войной за спасение доллара как мировой валюты, это была война за спасение фондового 

рынка и экономики США. 

С точки зрения введения информационного противоборства в финансовой сфере, США 

нанесли воздушные удары не по Югославии, а по евровалюте, т.е. по своим союзникам 

Франции, Германии. Италии.  

Главной целью вооружѐнной агрессии США явилось устранение основного соперника в 

финансовом мире – экономического валютного союза. Курс единой европейской валюты по 

отношению к доллару достиг 81 цента.(17,157). 
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Четвѐртый этап начался 1 января 2002 года с ведения наличной евровалюты. Это был 

мощнейший удар по доллару. Лидирующие позиции доллара в мире стали падать. Этому 

способствовал перевод всей валютной выручки Китая из доллара в евро. 

А теперь перейдѐм к рассмотрению вопроса о том, что представляет собой 

мирохозяйственный обмен информацией. Информация более простой продукт, чем 

технологии. Она не встроена в хозяйственные процессы, не является решением 

экономических проблем, но может послужить основой для их принятия и получения 

экономической выгоды (2,33).  

По своему содержанию в международном обмене участвует информация статистическая, 

бухгалтерская, научная, компьютерная, медицинская в форме различных информационных 

продуктов. Перечисленные виды информации сегодня наиболее активно используются в 

процессе хозяйствования, хотя в коммерческих целях может быть использована информация 

любого содержания, и всѐ здесь будет зависеть от спроса и предложения.(9,135). 

Информация, как и технология в процессе трансферта, перемещается в мировом 

хозяйстве на возмездной или безвозмездной основе, однако здесь чаще используются 

бартерные схемы обмена. 

Например, телевизионные компании нередко представляют эфирное время в обмен на 

отснятую телевизионную передачу или иные информационные программы, издательства 

публикуют какие-то авторские работы бесплатно или за символический гонорар в связи с 

заинтересованностью обеих сторон в данной публикации. В ходе международного 

информационного обмена большой объѐм информации перемещается бесплатно. (8,29) 

Однако постепенно растѐт доля информации особенно делового характера, продаваемой 

заинтересованным сторонам, возрастает еѐ стоимость. Определѐнный объѐм платной 

информации перемещается по нелегальным каналам: промышленный шпионаж подкуп 

чиновников с целью получить доступ к государственной экономической информации, 

организованная утечка информации (7,28). 

Информация, перемещающаяся между странами, содержится в конкретных 

информационных продуктах, которые можно разделить на информационные товары и 

информационные услуги. К первым относятся периодические издания (газеты, журналы, 

отчѐты), книги, иная издательская продукция (календари, открытки, карты и др.), базы 

данных, программное обеспечение, радио и телевизионные программы. Вторые 

(информационные услуги) заключают в себя услуги по подготовке, созданию, доработке, 

распространению информационных товаров и др. 
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Məqalədə insan hüquqlarının yaradılması, qorunması, 3 mərhələdə formalaşmasına tarixi 

baxış müzakirə olunur. 1789-cu ildə qəbul edilən və təsdiqlənən İnsan Hüquqları Bəyannaməsindən 

yaranan insan hüquqlarının formalaşmasının 1-ci mərhələsindən 1986-ci ildə BMT-nin Baş 

Assambleyasının qəbul etdiyi insan hüquqları deklarasiyasına qədər olan dövr nəzərdə tutulur. 
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Становление и развитие прав человека имеет длительную историю, сопровождается 

борьбой доктрин и традиций, характерных для той или иной страны. Несмотря на давность 

возникновения самой идеи прав человека, подлинный смысл они обретают только на основе 

принципов демократии, свободы, справедливости, формального равенства, признания само 

ценности человека. На такой основе стало возможным формирование правовых государств, 

одним из главных признаков которых является верховенство прав человека. 

Права человека являются одной из высших культурных ценностей, поскольку они ставят 

личность в центр всех процессов общественного развития, определяют его свободу и 

равноправие. Результатом длительного исторического становления эталонов и стандартов, 

которые стали нормой современного демократического общества являются современный 

каталог прав человека, зафиксированный в международно-правовых документах и 
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конституциях правовых государств. 

Выделяют «три возраста» и соответственно им три этапа развития прав человека. По 

мнению французского юриста-международника Д. Коляра «первый возраст» - этап 

юридического провозглашения тех прав и свобод, которые «вытекают из особого 

достоинства человека и гражданина в правовом государстве». Эти права и свободы получили 

название гражданских и политических прав. Именно они включены в принятую в годы 

Великой Французской буржуазной революции Декларацию 1789 г. Термин ―права человека‖ 

появился в международной политической лексике именно в этот период.«Второй возраст» - 

социализация прав человека. Здесь речь идет уже не о свободе вопреки государственной 

власти, а о свободе, реализуемой при помощи государства. «Второй этап прав человека» 

соответствует, по мнению ученого, «марксистскому видению свобод. Но либеральные 

буржуазные демократии также упоминают их в своих хартиях». И наконец «третий возраст 

прав человека» - их «интернационализация», характерная для XX в., главным образом для 

периода после второй мировой войны. Права человека приобретают международный 

характер, происходит их стандартизация (универсализация). 

Первый этап становления прав человека формировался в условиях разложения 

феодального и формирования буржуазного общества. Одним из первых шагов в этом 

направлении явилась теория естественного права, разработанная в трудах Г. Гроция, Б. 

Спинозы, Т. Гоббса. Они исходили из представления о прирожденных и неотчуждаемых 

естественных правах человека, из равенства всех людей. Дальнейшее развитие теоретические 

представления о неотчуждаемых естественных правах человека получили в трудах Д. Локка, 

Монтескье, Вольтера. 

Теория естественного права открыла путь к гуманизации и демократизации государства, 

что отчетливо проявилось в период ранних буржуазных революций в Голландии и Англии. В 

1628 г. английский парламент принял Петицию о праве, в 1679 г. – Акт о лучшем 

обеспечении свободы поданного и о предупреждении заточения за морями. В 1689 г. был 

принят Билль о правах. Эти документы ограничили власть короля, гарантировали 

презумпцию невиновности, неприкосновенность личности и частной собственности. В 1776 

г. были приняты декларации прав Вирджинии и независимости Соединенных Штатов 

Америки, которые содержали принцип равенства всех людей, наделенных Богом 

неотъемлемыми правами – на жизнь, на свободу, на счастье. Юридически права граждан 

были закреплены в конституции США (1787) и 10 поправках к конституции (1789), 

получивших название Билль о правах. 

Принятая в годы Великой Французской буржуазной революции Декларация прав 

человека 1789 г., стала символом нового времени, провозгласившая новые принципы права. 

Она явилась, по мнению составителей двухтомного издания ЮНЕСКО по правам человека, 

«отправной точкой прав человека в современном смысле этого слова». В ней синтезированы 

основные положения о правах человека, сформулированные в трудах мыслителей XVII-

XVIII вв. и политико-правовых актах английской и американской революций. Центральная 

идея декларации – обеспечение индивидуальной свободы человека. В качестве естественных 

и неотъемлемых Декларация провозгласила права на свободу, собственность, безопасность и 

сопротивление угнетению (ст.2). Ст. 1 закрепляет, что люди рождаются и остаются 

свободными и равными в правах. Принцип равенства заключается в равенстве перед законом 

(ст.6), равенстве перед налогообложением (ст.13) и равенстве в отношении общественных 
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должностей.
i
 

Таким образом, Декларация 1789 г. стала выдающейся вехой в истории признания и 

закрепления прав человека. Получив признание в законах буржуазного государства, права 

человека превратились в права гражданина. Принятие Декларации явилось юридическим 

закреплением первого этапа прав человека – гражданских и политических прав. 

Второй этап – социально-экономические права, стали складываться во многом в результате 

борьбы трудящихся за улучшение своего положения в капиталистическом обществе. Как 

пишет Б. Уэстон, оно явилось ответом на недостатки капиталистического развития, в основу 

которого легла абсолютная концепция индивидуальной свободы, что вело к эксплуатации 

рабочего класса и колониальных народов. Свое теоретическое обоснование эти права 

получили во многом в различных социалистических учениях, в том числе и в учении 

основоположников марксизма. 

В первые десятилетия XIX в. в Европе выступили мыслители, подвергшие критике 

существующие порядки и разрабатывающие проекты общества, которое сумеет избавиться 

от эксплуатации и угнетения, обеспечит каждому индивиду достойное существование. Речь 

идет прежде всего о системах взглядов А. Сен-Симона, Ш. Фурье и Р. Оуэна. 

Ш. Фурье, осуждал буржуазное государство за то, что оно всегда на стороне богатых и 

защищает их господствующее положение в обществе. Бедный класс, совершенно 

оттесненный от власти, лишен политической и социальной свободы. Провозглашенные в 

декларациях и законах различные права и свободы в условиях господства 

частнособственнических отношений остаются, по мнению Ш. Фурье, для подавляющего 

большинства индивидов лишь написанными на бумаге пышными фразами. Он подчеркивал, 

что общество должно в первую очередь официально признать и реально обеспечить «право 

на труд, которое воистину неосуществимо при цивилизации, но без которого ничего не стоят 

все остальные права. 

Много верных положений о правах человека содержится в марксизме. Л.С. Мамут, 

полагал, что государственно-правовые взгляды Маркса и Энгельса испытали влияние 

западноевропейского политического либерализма – направления общественной мысли, 

связанного с именами Д. Локка и Ш. Монтескье, И. Канта и К.Т. Велькера. Эта близость 

проявилась в таких положениях марксизма, как: «всякий раз, когда под вопрос ставится та 

или иная свобода, тем самым ставится под вопрос и свобода вообще», «нет прав без 

обязанностей, нет обязанностей без прав», «свобода состоит в том, чтобы превратить 

государство из органа, стоящего над обществом, в орган, этому обществу всецело 

подчиненный». Не противоречит идее прав человека и сформулированная в «Манифесте 

Коммунистической партии» (1848) конечная цель: «На место старого буржуазного общества 

с его классами и классовыми противоречиями приходит ассоциация, в которой свободное 

развитие каждого является условием свободного развития всех».  

В ранних работах К. Маркса обосновывается положение о том, что закон, как форма 

выражения права, есть норма свободы. Юридически признанная свобода, по словам Маркса, 

существует в государстве в форме закона: «…закон – это положительные, ясные, всеобщие 

нормы, в которых свобода приобретает безразличное, теоретическое, независимое от 

произвола отдельного индивида существование. Свод законов есть библия свободы народа». 

Характеризуя свободу как необходимое, естественное, нормальное состояние человеческой 

жизни, а несвободу как ненормальное, больное состояние, Маркс отмечает, что в лице закона 
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«бессознательный естественный закон свободы становится сознательным естественным 

законом». Мысль о первичности и определяющей роли права по отношению к закону 

отчетливо звучит и в следующем суждении Маркса: «Закон является всеобщим и подлинным 

выразителем правовой природы вещей. Правовая природа вещей не может поэтому 

приспособляться к закону – закон, напротив, должен приспособляться к ней». 

К. Маркс предлагал коренное переустройство общества революционным путем с 

возможным применением насилия. В условиях демократического государства, по мнению 

Маркса, возможно постепенное преобразование общества на основе политической 

демократии. Демократическое государство сможет в отдельных сферах аннулировать 

капиталистические принципы и заменить их отношениями, отвечающими 

социалистическими критериям. Революция в этом случае означает коренное преобразование 

общества, но она совершается на основе демократии. Энгельс позднее добавил к этому, что 

наиболее подходящей формой для отправления политической власти и осуществления 

рабочим классом социалистических преобразований является демократическая республика. 

Но Энгельс учитывал при этом, что экономически господствующий класс не замедлит 

попытаться ликвидировать политическую демократию, если социалистическая партия 

завоюет большинство для преобразования общества. При такой ситуации «революция стала 

бы насильственным ответным актом со стороны рабочего движения ради восстановления и 

укрепления демократии». Революция в этой концепции означала создание и защиту 

демократии как основы социалистической политики. На основе демократии могло 

осуществляться революционное преобразование общества – постепенно, целеустремленно и 

под контролем большинства. 

Необходимо признать, что в период революционных преобразований, особенно их 

насильственного варианта, основоположники марксизма признавали возможность 

ограничения прав и свобод. В «Манифесте Коммунистической партии» подчеркнуто, что 

добившийся политической власти пролетариат осуществит вмешательство в право 

собственности. Энгельс писал: «…Государство есть преходящее учреждение, которым 

приходится пользоваться в борьбе, в революции. Пока еще пролетариат нуждается в 

государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих 

противников». Из слов Энгельса следует, что государство, которое пролетариат использует в 

целях насильственного подавления противников рабочего класса, не признает свободу для 

них. 

Итак, можно утверждать, что, хотя социалистическая теория содержит некоторые 

противоречивые положения, в целом она не противоречит правам человека. 

Социалистические представления о правах человека были сформулированы не только в 

трудах идеологов социализма, но и в программных документах социалистических партий 

различных стран, а также в документах международного объединения рабочих – Второго 

интернационала. Поэтому можно с уверенностью утверждать, что социалистические 

представления о правах человека носят международный характер. Под влиянием социал-

демократов уже в конце XIX и начале XX вв. во многих странах были приняты законы, 

закрепляющие некоторые из социальных, экономических и культурных прав. 

Третий этап прав человека был введен в юридико-политический оборот в 70-е годы. 

Французский ученый К. Васак, в частности отнес к третьему этапу коллективистские права, 

основанные на солидарности, и потому он назвал их правами «солидарности». В отличие от 
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прав первого и второго этапов, принадлежащих каждому индивиду как таковому, права 

третьего этапа можно назвать правами человека и правами народов. Субъектами прав 

человека третьего этапа являются народы, расы и человечество в целом.  

В июле 1979 года в своей лекции в Международном институте прав человека в 

Страсбурге, а также в более поздних работах К. Васак более детально изложил свою идею о 

новом классе прав человека и дал более четкое обоснование различия трех этапов прав. По 

мнению К. Васака, первый этап прав человека, возникший в эпоху буржуазных революций, - 

это права, требующие от государства лишь невмешательства, права негативные – права на 

свободу. Второй этап прав человека, сформировавшийся в результате Октябрьской 

революции 1917 года, экономические, социальные и культурные права, - это уже права 

позитивные, требующие позитивных действий со стороны публичных властей – права на 

равенство. И наконец, третий этап прав человека основан на принципе солидарности и 

образовался как результат деколонизации и требований стран третьего мира; это права не 

индивидов, а прежде всего коллективов, и могут быть реализованы лишь «посредством 

согласованных усилий всех лиц, действующих на социальной сцене: индивидов, государств, 

публичных и частных объединений, и международного сообщества». В качестве таких прав 

солидарности К. Васак называет право на развитие, на мир, на здоровую окружающую среду, 

право на участие в общем наследии человечества и, в отдельных работах, - право на 

гуманитарную помощь. Эти права К. Васак предлагал закрепить в третьем  пакте, проект 

которого был им разработан . 

По мнению некоторых ученых, права третьего этапа, кроме права на самоопределение, 

которое нашло свое закрепление в международных договорах и рассматривается 

практически всеми государствами и учеными в качестве общепризнанного принципа 

международного права, другие права этой категории находятся на стадии становления в 

качестве юридически обязательных норм. Наиболее разнообразно и юридически оформлено 

право на самоопределение. В международном праве оно признается как средство укрепления 

всеобщего мира и «развития дружеских отношений между странами и народами».  

Статья 1 Международного пакта о гражданских и политических правах и статья 1 

Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах подтверждают 

принцип, согласно которому право на самоопределение является универсальным, и обе 

призывают все государства взять на себя два обязательства: 1) поощрять осуществление 

права на самоопределение на всех своих территориях и 2) уважать это право в соответствии с 

положениями Устава ООН. В обоих пактах указывается, что «все народы имеют право на 

самоопределение», что в силу этого они свободно устанавливают свой политический статус 

и свободно обеспечивают свое экономическое, социальное и культурное развитие». 

Предусматривается, что «все народы для достижения своих целей могут свободно 

распоряжаться своими естественными богатствами иресурсами».  

В 1986 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла посредством голосования Декларацию о 

праве на развитие. В 1993 г. всемирная конференция по правам человека подтвердила, что 

право на развитие является составной частью прав человека и основных свобод. Декларация 

объявила развитие «всесторонним экономическим, социальным и политическим процессом, 

направленным на постоянное повышение благосостояния всего населения и всех лиц на 

основе их активного, свободного и конструктивного участия в развитии и справедливом 

распределении создаваемых в ходе его благ». Следовательно,  Декларация по-новому 
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определила цель экономического развития, которое должно быть направлено не на 

обеспечение роста и получение прибыли, а на достижение гуманитарных и социальных 

целей, повышение социального, экономического, политического и культурного 

благосостояния отдельных лиц, групп и народов. Она предусматривает, что эти цели должны 

ставиться самими людьми, а блага, получаемые от их достижения, - распределяться 

справедливо. 

Таким образом, на первом этапе прав человека признаются те традиционные 

либеральные ценности, которые были сформулированы в процессе осуществления 

буржуазных революций, а затем конкретизированы и расширены в практике и 

законодательстве демократических государств. Второй этап прав человека – это социальные, 

экономические, культурные притязания людей, которые государство должно всячески 

решать. На государство возлагается организационная и хозяйственна деятельность, которая 

позволила бы гарантировать благополучие и социальную обеспеченность граждан. Права 

третьего этапа – это коллективные права, а не какие либо «новые» права индивида. 

Отдельный человек принимает участие в реализации таких прав, но это участие связано не с 

его личным статусом, а с его положением как члена, какой-либо общности.  
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POSTSOVET DÖNƏMĠ ĠNTEQRASĠYAYA QOġULMA PROSESLƏRĠNDƏ 

MƏRKƏZĠ ASĠYA VƏ CƏNUBĠ QAFQAZ REGĠONUNDA GEOSTRATEJĠ 

MARAQLARIN TOQQUġMASI 

 

Məqalə də göstərilir ki, Mərkəzi Asiya bu gün çox mühüm geostrateji mövqe tutur və buna görə 

də artıq müstəqil beynəlxalq fəaliyyət göstərməyə iddialıdır. Zəngin təbii resurslarına, əlverişli 

coğrafi mövqeyinə görə dünya güclərinin maraqları regionda toqquşur. Mərkəzi Asiyanın Rusiya 

ilə coğrafi yaxınlığı,tarixi keçmişi, uzun zaman mövcud olan iqtisadi bağlılığı ona imkan verir ki, 

enerji resurslarının idxalı,emalı və ixracında alternativsiz iştirak etsin. Məqalədə qoyulan bu 

problem müxtəlif aspektlərdən araşdırılıb. 

Açar sözlər: Mərkəzi Asiya, Azərbaycanın xarici siyasəti, ABŞ-ın maraqları, Asiyada 
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It is shown in the article that region of Central Asian has been turned to important 

geostrategical factor and it is pretentious in the independent international activities. 

It is the collided territory of interests of the world strengths, according to its rich natural 

reserves, favorable position to the region. 

The geographical closeness and Russia having general history and unique economical system 

during long time develop of taking out of the reserves of energy in the region with Central Asian 

today and it works to world market to be in alternative for export. Problems marked in the article 

have been investigated from different aspects.  

Keywords: Central Asia, Azerbaijan's foreign policy , interests of the United States, security in 
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СТОЛКНОВЕНИЯ ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ ВО ВРЕМЯ 

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД В ЦЕНТРАЛЬНО-

АЗИАТСКОМ И ЮЖНО КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ 

 

В статье указано, что Центрально-Азиатский регион приобрел важное географическо-

стратегическое значение, и тем самым претендует на независимую международную 

деятельность. Из-за ее богатых природных ресурсов, благоприятного месторасположения, 
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эта территория является местом столкновения интересов мировых сил. Географическая 

близость с Центральной Азией и общая история, единая экономическая система в течение 

продолжительного времени, в сегодняшний день позволяет быть России 

безальтернативным в добычи, обработке и экспорте энергетических ресурсов, имеющихся в 

регионе. Проблемы, отмеченные в статье, были рассмотрены в различных аспектах. 

 Ключевые слова: Центральная Азия, внешняя политика Азербайджана, интересы 

Соединенных Штатах, безопасность в Азии, интеграция 

  

 SSRĠ-nin süqutu və ümumilikdə sosializm sisteminin dağılmasından sonra dünyada yeni 

dövlətlərarası münasibətlər yarandı. Postsovet məkanında, Mərkəzi və ġərqi Avropada yaranan 

müstəqil dövlətlər beynəlxalq arenada yeni siyasi durum yaratdılar. Bu yeni dünya düzənində 

Azərbaycan da öz müstəqil siyasətini yeridib mühüm siyasi yer tuta bildi. Azərbaycan uğurlu xarici 

siyasəti nəticəsində qloballaĢan dünyada inteqrasiya proseslərinə qoĢuldu, öz maraqlarına uyğun 

xarici siyasət konsepsiyası qurdu, böyük dövlətlərin diktəsi olmadan müstəqil siyasi kurs yeritdi. 

Bəzi postsovet məkanı ölkələri isə bunu daha uğurlu həyata keçirməkdə çətinlik çəkirlər. Məsələn 

Mərkəzi Asiya ölkələrinin müstəqillikdən sonrakı dönəmdə qlobal dünyada gedən inteqrasiya 

proseslərinə qatılmasını araĢdırsaq aydın olur ki, böyük dövlətlərin qarĢılıqlı maraqlarının 

toqquĢduğu regionda hələ də xarici siyasət kursu seçmələrində superderjavaların fikri nəzərə 

alınmalıdır. 

 Mərkəzi Asiya ölkələrinin tarixi taleyini coğrafi mövqeləri həll edib. Rusiya və Çin kimi iki 

böyük dövlətlə həmsərhəd olmalarını daim nəzərə almalıdırlar. ABġ-in müasir xarici siyasətinə 

diqqət yetirib onu ―bütün dövlətlərin və bütün qitələrin qonĢusu‖ adlandırsaq onun da mövqeyini 

nəzərə almaq lazımdır. Bu gün elə bir beynəlxalq məsələ yoxdur ABġ-ın iĢtirakı olmadan həll 

edilsin. ABġ özünü təhlükəsizliyin və stabilliyin qarantı hesab edir. Dünyada təhlükəsizliyin təmin 

olunmasında Asiya kimi geosiyasi önəmə, iqtisadi və insan ehtiyatlarına malik olan qitənin ayrıca 

yeri var. Asiya qitəsinin geotrateji baxımdan əlveriĢli yerində yerləĢən Mərkəzi Asiya isə ―dünyanın 

idarə edilməsində‖ mütləq vacibdir.[       ] ƏlveriĢli mövqeyinə, zəngin daxili təbii ehtiyatlarına 

görə maraqların toqquĢduğu ərazidir. Mərkəzi Asiya Avrasiyanın eyni anda 4 regionunun geosiyasi 

faktorudur: Orta ġərq, Asiya Sakit okean hövzəsi, Cənubi Asiya və Avropa. Mərkəzi Asiya da 

vəziyyətin analizini 7 rakursdan aparmaq olar: Mərkəzi Asiya dövlətlərinin özü , Islam dünyası, 

MDB, Avropa-Amerika, Türk, Ġran, Orta ġərq (onlara Çin və Rusiya da əlavə edilir). 

 Öz planlarını həyata keçirtmək üçün enerji tələbatının vacibliyini duyan ABġ üçün Mərkəzi 

Asiya neft və qazı bu gün həyati əhəmiyyət kəsb etməsə də, enerji ehtiyatlarının tükənəcəyi nəzərə 

alınarsa ABġ belə bir potensialın onun nəzarətindən kənarda qalmasını istəmir. Eyni zamanda 

Mərkəzi Asiya nefti ABġ-ı Yaxan ġərq neftinə asılılıqdan xilas edir. 

 Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, ABġ-ın Mərkəzi Asiyada möhkəmlənməsi ona qlobal 

hegemonluğu saxlamaq və Rusiya, eyni zamanda Çinə qarĢı siyasətini həyata keçirmək üçün 

lazımdır. Çin yeganə güc mərkəzidir ki, gələcək supergüc kimi ABġ-la rəqabət apara bilər. Rusiya 

və Çinin potensial yaxınlığı isə nəinki regionda, qlobal miqyasda qüvvələr nisbətini dəyiĢə bilər. 

ABġ-ın Asiya strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri Rusiya ilə ABġ arasında hərbi-siyasi 

yaxınlaĢma və antiamerikan alyansı yaranmasına yol verməməkdir. Mərkəzi Asiya regionunun 

ABġ-ın nüfuz dairəsinə qatılması isə bu məqsədə çatmasında böyük rol oynayır.Qərbin iqtisadi 

bazarlarına müstəqil çıxıĢı olan dövlətlərin formalaĢması ABġ-a imkan verir ki, həm Pekinə, həm 

Moskvaya təsir edə biləcək məkan formalaĢdırsın. Həmçinin hərbi siyasi müttəfiqi olan Türkiyəyə 
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də təsirini artıra bilər. Beləliklə, Mərkəzi Asiyanın siyasi, hərbi, iqtisadi baxımdan ABġ-ın nüfuz 

dairəsinə düĢməsi onun siyasətində prioritet məsələlərdəndir. Bu ölkələrdən bir neçəsi yaxud hamısı 

ilə tanıĢlıq regionda təhlükəsizlik və stabilliyin təmin edilməsində ABġ-a lazım olacaq. ABġ-ın 

xarici siyasəti Mərkəzi Asiyada bu məsələlərə yönəlir. 

 Mərkəzi Asiya ilə hərtərəfli əlaqələri inkiĢaf etdirmək üçün antiterror əməliyyatlar 

nəticəsində yaranmıĢhərbi siyasi vəziyyətdən istifadə etmək. 

 Digər güclərin, Rusiya və Çinin, xüsusilə Mərkəzi Asiyadakı proseslərin inkiĢafına və ABġ-

ın maraqlarına zərbə vuracaq Ģəraitin yaranmaması üçün çalıĢmaq. 

 ABġ-ın himayəsinə keçən hərbi bazaların və geniĢləndirilməsi əlavə hərbi obyektlərin 

alınması. 

 Mərkəzi Asiyanın enerji ehtiyyatlarını əldə etmək üçün Amerikanın biznesinə yol açmaq. 

 Mərkəzi Asiya bazarını Amerikan sərmayəsi, məhsul və xidmətlər üçün açmaq, iqtisadi 

islahatların stimullaĢdırılması. 

SSRĠ süqut edənə qədər Kremlin Mərkəzi Asiyada hökmranlığı Ģübhə altına alına bilməzdi. 

Lakin 1991-ci ildən köklü dəyiĢikliklər baĢ verdi. Regionda müstəqil, lakin nisbətən zəif dövlətlər 

yarandı. Onlar vacib geostrateji faktora çevriliblər və müstəqil beynəlxalq fəaliyyətdə iddialıdırlar. 

Lakin aydındır ki, beynəlxalq münasibətlərdə demokratiyanın olmasına və suveren dövlətlərin 

bərabərliyinə baxmayaraq beynəlxalq münasibətlərin aparıcı subyektləri bir neçə dövlətdir. 

Region əlveriĢli mövqeyinə, zəngin daxili təbii ehtiyatlarına görə cəlb edir, regional və dünya 

güclərinin maraqlarının toqquĢduğu əraziyə çevrilir. Rusiya günümüzdə də regiondakı enerji 

ehtiyyatlarının çıxarılması, iĢlənməsi və qlobal bazarlara ixracı üçün alternativsiz olmağa çalıĢır. 

Rusiya qeyd edildiyi kimi coğrafi yaxınlığından baĢqa əsrdən çox vaxt ərzində regionla ümumi 

tarixə və vahid iqtisadi sistemə malik olub. Mərkəzi Asiyada hərbi bazalara sahib olan ikinci güc 

mərkəzidir. ABġ Rusiyaya hələ də özü ilə eyni səviyyədə kütləvi qırğın silahlarına sahib və üçüncü 

dünya dövlətləri ilə sıx hərbi texniki əlaqədə olan dövlət kimi baxdığından Rusiyanın regionu təsir 

dairəsinə alması ilə razılaĢa bilməz. Region isə Rusiyaya təbii durumu və iqtisadiyyatı baxımından 

çox önəmlidir. Digər tərəfdən Rusiya qonĢuluğunda ABġ-ın nəzarətində olan ərazinin 

mövcudluğundan məmnun ola bilməz. Iqtisadi güc baxımından Rusiyaya bağlı ehtiyaclara sahib 

olmaları kimi faktorlar önəmli yer tutmaqdadır. 

Bu gün SSRĠ dövründə olduğu kimi Rusiya regionun neft və qaz ehtiyatlarının hasilatı, 

iĢlənməsi, dünya bazarlarına çıxarılmasında alnernativsiz olmaq istəyir. Təbii ki, bu da qlobal 

hegemonluğu təmin etmək üçün güclü iqtisadi, hərbi texniki vasitələrə sahib olmanın zəruriliyini 

duyan ABġ üçün qəbuledilməzdir. Eyni zamanda bu vəziyyət Mərkəzi Asiya ölkələrinin planlarına 

uyğun deyil. Təbii ehtiyatlarını yeni texnologiyalarla mümkün olduqca tez çıxarıb satmaq istəyən 

bu dövlətlər Rusiyanın yerinə ABġ və Qərbi tərcih etməklə və əvvəldən inĢa edilmiĢ Rusiyadan 

keçən yollara bağlı olmaq yerinə özlərini dünya bazarlarına daha asan çatdıracaq alternativ yeni 

yollar axtarmaqdadırlar.  

Moskvanın Mərkəzi Asiyada dominant mövqe saxlamağa cəhd etməsi bu faktorlara söykənir: 

 Coğrafi. Rusiya Mərkəzi Asiyanın bilavasitə yaxınlığında yerləĢir. 

 Mədəni tarixi. Əsrdən çox vaxt ərzində Rusiya və Mərkəzi Asiya regionu ümumi tarixə 

malik olur. 1922-1991-ci illərdə Sovet Ġttifaqının vətəndaĢları spesifik mentalitet qazanıblar. 

Ölkələrin prezidentləri keçmiĢ sovet nominklaturasına aid Ģəxslər olublar. Rus dili isə regionda 

aparıcı dil olub. 
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 Hərbi. SSRĠ dağılmasından sonra da Rusiya Mərkəzi Asiyada hərbi bazaları olan dünyada 

ikinci güc mərkəzidir. 

 Ġqtisadi. Uzun illər Mərkəzi Asiya Rusiya tərəfindən idarə olunan sovet iqtisadi mühitinə 

qoĢulmuĢdur. Moskvada və digər Rus Ģəhərlərində milyonlarla immiqrant çalıĢır və ölkəsinə pul 

göndərir. 

Daha çox qeyd olunur ki, SSRĠ-in dağılması ilə müstəqillik qazanan Mərkəzi Asiya 

respublikaları aparıcı dünya dövlətlərini, o cümlədən ABġ-ın maraq dairəsinə düĢüblər. Lakin 

Mərkəzi Asiya respublikalarının müstəqillik qazanması ilə ABġ regionda daha çox sərbəst fəaliyyət 

azadlığı qazandığı deyilməsi daha düzgün olardı. ABġ-ın hərbi mövcudluğu ilə ərazidə olması 

lazımdır. Rusiyanın 1993-cü ildən elan etdiyi ―yaxın çevrə doktrinası‖ Mərkəzi Asiyada nüfuzunu 

artırmaq cəhdi, Avropa ittifaqının ―Avropa-Qafqaz-Asiya-nəqliyyat dəhlizi ‖ (TRASECA) və 

Avropa dövlətlər arası neft və qaz daĢınma (ĠNOGATE) layihələri, çinin ərazidə nüfuz sahibi 

olmağa baĢlaması, eyni zamanda ABġ neft Ģirkətlərinin əraziyə maraqları üçün faktorlar 1990-cı 

illərin ortalarından etibarən ABġ üçün ərazinin marağını yavaĢ-yavaĢ artıtırdı. [2, s.278] Məhz bu 

dövrdə Amerikanın beynəlxalq təhlükəsizlik strategiyasında bölgəyə ayrılan yer artmağa baĢladı. 

1998-ci ildən Beynəlxalq Təhlükəsizlik Strategi Konsepsiyasında regionun enerji ehtiyyatlarının 

beynəlxalq bazarlara çıxarılması və regionun stabilliyinin ABġ üçün nə qədər önəm daĢıdığı açıqca 

ifadə edilir. Stabil Mərkəzi Asiya və Qafqaz Aralıq dənizindən Çinə uzanan geniĢ bir ərazidə 

stabillik və təhlükəsizliyə Ģərait yaradacaq, neft və qaz ehtiyatlarının ABġ-ın ticarət yardımı ilə 

dünya bazarına çıxmasını mümkün edəcək. Bu regiondakı ölkələr suverenliklərini və beynəlxalq 

ictimayətdə yerlərini alıblarsa da demokratik və iqtisadi sahədə islahatlara ehtiyac var. Bu ölkələrin 

müstəqilliyi suvereniteti, ərazi bütövlüyü demokratik və iqtisadi islahatları Amerika üçün önəmlidir. 

Bu hədəflərə çatmaq üçün ikitərəfli əlaqələri və beynəlxalq təĢkilatlardakı liderlikdən istifadə 

edərək milyonlarla dolların bölgəyə axmasını dəstəkləyirik. [3, s.39-41] 

 Lakin Mərkəzi Asiyadakı maraqlarından əl çəkməyən Rusiya ABġ-ın regionda ―bayraq 

göstərməsinə‖ qarĢıdır. ABġ-ın Rusiyanı razı salaraq regionu hərbi yerləĢməsi yalnız 2001-ci il 11 

sentyabr hadisələrindən sonra mümkün olub. 11 sentyabr 2001-ci ildə Nyu-York və VaĢinqtonda 

həyata keçirilən terror aktları bir yandan ABġ-ın terrorizmlə mübarizə adı ilə dünyanın müxtəlif 

regionlarında əməliyyatlar aparmasına Ģərait yaradarkən digər yandan da ABġ-ın bir çox ölkələrlə 

əməkdaĢlığına yol açdı. Beləliklə 1990-cı illərin ikinci yarısından etibarən sadalan səbəblərə görə 

regiona güclü Ģəkildə daxil olmanın yollarını axtaran ABġ Mərkəzi Asiyaya doğru hərbi açılıĢ etdi. 

Bu durum Rusiyanı yumĢaq mövqeyi və region dövlətlərinin əməkdaĢlığı sayəsində gerçəkləĢdi. 

 Amerikan siyasətinə zərər vura biləcək terrorizm, kütləvi qırğın silahlarının yayılması, 

qloballaĢmaya qarĢı hakimiyyətlər kimi faktorların ortadan qaldırılmasında ABġ-ın hərbi gücünə 

arxalanaraq strateji regionları nəzarət altına almaq istəyir.[4, s.2-3] ABġ-ın qlobal hakimiyyətini 

gücləndirə bilməsi və bunun uzunca bir zaman davam etdirə bilməsi ancaq Əfqanıstan əməliyyatları 

öncəsinə qədər daxil ola bilmədiyi Mərkəzi Asiya regionuna girməsi ilə mümkün ola bilərdi. 

 Lakin onu da vurğulamaq lazımdır ki, ABġ-ın regionda əsas problemləri həll etmədən geri 

çəkilməsi halında ekstremizmdən terrorizmə, narkotik axınından silah qaçaqmalçılığına kimi iç-içə 

keçmiĢ bütün problemlər Rusiyanın çiyinlərinə yüklənəcək. Belə bir alternativ qarĢısında Rusiya 

Mərkəzi Asiyada ABġ-ın fəaliyyətinə tam mane olması öz təhlükəsizliyi baxımından da rasional 

deyil. Belə görünür ki, gələcəkdə Rusiya və ABġ arasında kəskin münaqiĢələr olmayacaq. Əlbəttə 

ki, Rusiya Qara dənizdən Çinə qədər olan ərazidə dövlətlərin ABġ meylli olmalarına xoĢ 

yanaĢmayacaq, amma bunun qarĢısını almaq üçün kəskin addımlar da atmayacaq. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ BEYNƏLXALQ ANTĠTERROR 

KOALĠSĠYASINDA ROLU 

 

Məqalə özündə müasir dövrdə beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə dövlətlərin birgə 

iştirakını ehtiva edir. Bu dövlətlər arasında Azərbaycan Respublikası xüsusi yerə malikdir. Qlobal 

terrorla mübarizəyə qarşı çağırışdan sonra Azərbaycan Respublikası bu çağırışa cavab verən 

ilklərdən oldu və anti-terror koalisiyası tərkibində aktiv fəaliyyətlərə başladı. Bu aspektdə, 

beynəlxalq terrorizmə qarşı sərt və barışmaz mübarizə Azərbaycan Respublikasının maraqlarına 

tam cavab veriridi. Çünki Azərbaycan Respublikası dəfələrlə erməni terrorizminin hədəfinə çevrilib.  

Elmi məqalədə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq antiterror koalisiyasına qoşulması 

prosesi analiz edilir. Həmçinin Azərbaycanın bu dəhşətli təhlükədən əziyyət çəkməsinə baxmayaraq, 

bu koalisiyada aktiv fəaliyyəti qeyd olunur. Bununla belə hələ də dünya ictimaiyyəti tərəfindən 

müsbət cavab ala bilməmişik. 

Açar sözlər: antiterror koalisiyası, Azərbaycan Respublikası, ABŞ, 11 sentyabr, Əfqanıstan, 

İraq. 
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РОЛЬ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОАЛИЦИИ 

 

В статье отмечается, что сегодня большинство государств мира принимают 

активное участие в антитеррористической деятельности. Среди этих государств особое 

место принадлежит Азербайджанскому государству. После объявления глобальной 

антитеррористической борьбы Азербайджанская Республика сразу откликнулась и начала 

активно действовать в рамках международной антитеррористической коалиции. 

Обосновывается, что жесткая и бескомпромиссная борьба против международного 

терроризма полностью отвечает интересам Азербайджанской Республики. Поскольку 

наша страна многократно стала мишенью армянского терроризма.  

В научной статье анализируется процесс соединения Азербайджанского государства к 

международной антитеррористической коалиции. Также отмечается, что не смотря на 

то, что Азербайджанская Республика сегодня активно участвует в борьбе против 

терроризма, по сей день страдает от этой страшней угрозы. Это обуславливает 

армянская агрессия против нашей страны, которая до сих пор не получила должного 

ответа со стороны международного сообщества.  

Ключевые слова: антитеррористическая коалиция, Азербайджанская Республика, 

США, 11 сентября, Афганистан, Ирак 
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ROLE OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC IN THE INTERNATIONAL ANTI-

TERRORIST COALITION 

 

In article it is noted that today the majority of the states of the world take active part in anti-

terrorist activity. Among these states the special place belongs to the Azerbaijani state. After the 

announcement of global anti-terrorist fight the Azerbaijan Republic responded at once and started 

working actively within the international anti-terrorist coalition. Locates that rigid and 

uncompromising fight against the international terrorism completely is equitable to interests of the 

Azerbaijan Republic. As our country repeatedly became a target of the Armenian terrorism.  

In the scientific article process of connection of the Azerbaijani state to the international anti-

terrorist coalition is analyzed. Also it is noted that despite that the Azerbaijan Republic actively 

participates today in fight against terrorism, to this day suffers from this more terribly than threat. 

It is caused by the Armenian aggression against our country which still didn't receive the due 

answer from the international community. 

Key words: anti-terrorist coalition, Azerbaijan Republic, USA, on September 11, Afghanistan, 

Iraq 

 

Dünyanın əksər dövlətləri qlobal antiterror əməliyyatlarında iĢtirak edir. Bu ölkələr sırasında 

Azərbaycanın da xüsusi yeri var. Azərbaycan bu mübarizədə öz köməyini təklif etmiĢ ilk 

dövlətlərdəndir. Ölkəmiz bu beynəlxalq fəlakətlə mübarizədə ilk növbədə informasiya mübadiləsi, 

beynəlxalq terrorizm Ģəbəkəsi ilə əlaqəsi olan Ģəxslərin və ya qurumların ifĢa olunması, terrorizmin 

maliyyələĢmə Ģəbəkəsinin üzə çıxarılması kimi məsələlərə xüsusi diqqət yetirir. 

Bildiyimiz kimi, hazırkı mərhələdə terrorçularin və terror təĢkilatlarının müasir texnoloji 

yeniliklərdən yararlanaraq mütəĢəkkil fəaliyyətə keçdikləri, maddi-texniki imkanlarının geniĢ 

olduğu aĢkar görünür. Onlar məkrli əməllərini həyata keçirmək üçün yeni əsrin ən son texnoloji 

yeniliklərindən, kompyuter və informasiya texnologiyalarından geniĢ istifadə etməyə cəhd 

göstərirlər və bu da son nəticədə geniĢ, mütəĢəkkil terror Ģəbəkəsinin yaranmasına gətirib çıxarır. 

Bu reallıq beynəlxalq terrorizmə qarĢı daha sərt və daha təsirli addımların atılmasını tələb edir. 

ABġ-da baĢ verən 11 sentyabr hadisələrindən sonra BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının 

Təhlükəsizlik ġurası 2001-ci il dekabr ayının 20-də Əfqanıstanda terrorizmə qarĢı mübarizə 

aparılması ilə bağlı 1386 nömrəli qərar qəbul etmiĢ, dünyanın 35 dövləti terrorun bəĢəriyyət üçün 

nə qədər böyük təhlükə olduğunu nəzərə alaraq bu mübarizəyə qoĢulmuĢdur. Bununla da 

beynəlxalq antiterror koalisiyasının əsası qoyulmuĢdur. Azərbaycan Respublikası da antiterror 

koalisiyasına fəal surətdə qatılmıĢdır. Çünki xalqımız terrorun, günahsız insanlara qarĢı qırğınların 

nə olduğunu çox yaxĢı bilir. Elmi məqalədə Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq antiterror 

koalisiyasına qoĢulması prosesindən və beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizədə iĢtirakından bəhs 

edilir.  

Azərbaycanın beynəlxalq antiterror koalisiyası çərçivəsində fəaliyyəti. 

Hər Ģeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, 2001- ci 11 sentyabr tarixindən sonra terrorizmdə ərəb 

faktoru geniĢ yer almağa baĢladı. Belə ki, bir sıra binaların partladılmasında iĢtirak edənlərin ərəb 

milliyyətindən olması ilə əlaqədar bu ölkələrdə milliyyətcə ərəb olan Ģəxslərə Ģübhə ilə yanaĢmağa 
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baĢladılar. Bu cəhət həmin milliyyətə qarĢı və bu millətin etiqad etdiyi Ġslam dininə və onun 

müqəddəs kitabı hesab edilən Qurana qarĢı nifrət yaratdı. Bu faktora misal olaraq, Amerikada 

keĢiĢlərdən birinin Amerikada törədilmiĢ terror aksiyalarına cavab olaraq Quranı yandırmasını 

misal göstərmək olar. Ümumiyyətlə, Əfqanıstan və Ġraqa qarĢı hərbi əməliyyatlarda dinc əhalinin 

məhv edilməsini yəqin ki, bununla izah etmək olar. Buna digər misal Fransada, Belçikada və 

Niderland krallığında çadra geyinən qadınların ictimai yerlərdə olmasına qadağa qoyulması, 

qadınları hicab geyinməyə təhrik edən insanların cinayət məsuliyyətinə cəlb olunması haqqında 

qanunun qəbul edilməsi, orta və ali təhsil müəssisələrində hicab və ya çadra geyinən qızların təhsil 

almasının qadağan edilməsi, Ġsveçrə kimi sivil və vətəndaĢ hüquqlarına yüksək hörmət edilən bir 

konfederasiyada minarətin tikintisi ilə bağlı sorğunun keçirilməsi və bu sorğunun isveçrəlilər 

tərəfindən müsbət qarĢılanmaması kimi faktları göstərmək olar.[8] Həmçinin Pakistan, Əfqanıstan, 

Misir, Suriya və Fələstin kimi ölkələrdə əhali tərəfindən böyük ehtiraz və çıxıĢlara səbəb olmuĢ 

Danimarka krallığında Ġslam dinində və müsəlman əhli üçün müqəddəs və ehtiram bəslənilən 

peyğəmbərin karikaturalarının çəkilməsi və Avropa ölkələrində geniĢ yayılması, həm də həmin 

karikaturaya görə danimarkalı rəssamın cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməməsi və həmin hərəkətin 

Avropada mətbuat azadlığının qələbəsi kimi qələmə verilməsi terror aktlarının nəticəsində 

avropalılarda yaranmıĢ nifrətin bir sübutu qismində qeyd etmək olar. Bu tip xüsusiyyətlər 

cəmiyyətdə müsbət qarĢılanmır və terrorizm əleyhinə fəal təĢviqat aparılır.Lakin terrorizmin 

yaranmasına, inkiĢaf etməsinə əsasən irqi ayrıseçkilik, ifrat Ģovinizm, ifrat milliyyətçilik, dini etiqad 

və dil xüsusiyyətlərinə görə insanlar arasında fərq qoyulması kimi xüsusiyyətlər və sadaladığım 

faktlar səbəb olur. Həmçinin Almaniya, Fransa və Ġsveçrə kimi tolerant ölkələrdə ərəb millətinə və 

Ġslam dininə qarĢı nifrətin yaranması məhz beynəlxalq terrorizmdə ərəb milləti faktoru və törədilən 

əksər terror aksiyalarında ərəb milliyyətindən olan və islam dininə etiqad edən insanların iĢtirakı ilə 

əlaqədar ola bilər. Bu həm də bu Avropa ölkələrində islamafobiyanın və ksenofobiyanın 

yaranmasına gətirib çıxartdı. 

ABġ və digər dünya dövlətlərinin mövcud reallıq çərçivəsində siyasi davranıĢının öyrənilməsi, 

yeni güc mərkəzlərinin formalaĢması dinamikasının izlənilməsi baxımınddan da diqqəti cəlb edir. 

Ümumiyyətlə, Nyu-Yorkda Ticarət Mərkəzində və VaĢinqtonda baĢ verən terror aktları nəticəsində 

cəmiyyətə və amerikan hakim dairələrinə aydın oldu ki, terrorizmə qarĢı kompleks tədbirlər 

proqramını qəbul etmək zəruridir. Belə ki, 2001-ci il sentyabrın 20-də ABġ prezidenti Corc BuĢ, 

Konqresdə çıxıĢı zamanı terrorizmə qarĢı qlobal çərçivədə müharibənin baĢlanmasını və terrorizmə 

qarĢı antiterror koalisiyasının yaradılmasının yaradılmasının zərurətindən söz açdı. 2001-ci ildə 

BMT Tġ tərəfindən qlobal miqyasda terrorizmə qarĢı mübarizədə bir sıra aktlar qəbul etdi. [9] 

2002-ci il yanvar ayının 29-da Konqresdə fövqaladə vəziyyət haqqında proqram xarakterli çıxıĢında 

prezident Corc BuĢ, ABġ-ın terrorizmə qarĢı übarizə hədəflərini açıqladı. Əfqanıstanda taliblər 

rejiminin sarsıdılmasına baxmayaraq, C.BuĢ, terrorizmlə müharibənin hələ yenicə baĢladığını, 

konkret olaraq ġimali Koreya, Ġran və Ġraq dövlətlərinin beynəlxalq terrorizmi hərtərəfli müdafiə və 

himayə etdiyini və bu dövlətlərin dünyada sülh üçün böyük təhlükə olduğunu bəyan etdi. C.BuĢ 

bildirdi ki, bu dövlətlər tərəfindən kütləvi qırğın silahının əldə edilməsinə ABġ yol verməyəcək,belə 

cəhdlərə,onları reallaĢdıran siyasi rejimlərə son qoyacaqdır. Dünya kütləvi informasiya vasitələri 

tərəfindən bu bəyanat ―BuĢ doktrinası‖ kimi qiymətləndirildi.  

Mahiyyət etibarilə ABġ-ın terrorizm yuvası hesab edəcəyi dövlətlərə qarĢı birtərəfli qaydada 

güc tətbiqinə haqq qazandıran, bunun üçün hüquqi baza yarada biləcək bir sənəd idi. Lakin bu, 

terrorizmə qarĢı mübarizə məqsədinə xidmət edən ilk sənəd deyildi. ABġ-ın güc strukturları məlum 
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terror aktlarından əvvəl də onların mümkünlüyü faktı ilə hesablaĢırdılar və müvafiq tədbirlər 

görürdülər. Sözügedən praktik tədbirlər terror aktlarının maliyyələĢdirilməsinin qarĢısının alınması, 

terrorizmi müdafiə məqsədilə istənilən ölkənin ərazisində qəsdən vəsaitlərin verilməsi və 

toplanmasına görə cinayət məsuliyyətinin müəyyənləĢdirilməsi, terrorçu fəaliyyətlə bağlı fiziki Ģəxs 

və təĢkilatların vəsait, maliyyə aktivləri, terrorizmi müdafiə məqsədilə istənilən ölkənin ərazisində 

qəsdən vəsaitlərin verilməsi və toplanmasına görə cinayət məsuliyyətinin müəyyənləĢdirilməsi, 

terrorçu fəaliyyətlə bağlı fiziki Ģəxs və təĢkilatların vəsait,maliyyə aktivləri, iqtisadi resurslarının 

dərhal nəzarətə alınması, terrorçuların alınması və onların silahla təchiz edilməsi kimi fəaliyyətlə 

məĢğul olan dövlətlərə qarĢı sərt mövqenin tutulması, terrorçuların və terrorçu qrupların hərəkət 

azadlığının qarĢısını almaq üçün sərhəd nəzarəti tədbirlərinin gücləndirilməsi, terror aktlarının 

qarĢısını almaq məqsədilə bütün dövlətlər arasında əməkdaĢlığın və informasiya mübadiləsinin 

həyata keçirilməsi, belə aksiyaların keçirilməsində günahkar olanlara qarĢı cəza tədbirlərinin qəbul 

edilməsi kimi məsələləri ehtiva edir. [2, 132] Analitiklərin fikrincə, terror aktında birbaĢa əlaqəli 

olan Usama Ben Laden 11 sentyabr 2001-ci il terror aksiyasında öz varidatını xeyli dərəcədə 

artırmaq imkanına malik olmuĢdur. Məlum olduğu kimi, Nyu-Yorkdakı Ümumdünya Ticarət 

Mərkəzinə və VaĢinqtondakı Pentaqon binasına terror hücumları xeyli dərəcədə birbaĢa zərər vurdu, 

lakin onun dolayı nəticələri daha miqyaslı oldu. Belə ki, Nyu-Yorkda və VaĢinqtondakı terror 

aktlarından sonra dünya bazarında neftin və qızılın qiyməti artdı. Fəlakətin nəticəsi olaraq ABġ 

dollarının avro və yapon ieninə nisbətən aĢağı düĢməsi baĢ verdi. [8]Beləliklə, təsdiq etmək olar ki, 

bizim zamanda beynəlxalq terrorizm gəlirli biznesə çevrilmiĢ və sıx surətdə dünya iqtisadiyyatına 

sarılmıĢdır, o, hədsiz böyük gəlirlərə, öz əmək və kapital bazarına malikdir. Həm də bu gün 

beynəlxalq terrorizmin cinayətkar aləmlə əlaqəsi o qədər açıq-aĢkardır ki, bəzən onları bir-birindən 

fərqləndirmək qeyri-mümkün olur. Bu ilk növbədə müasir beynəlxalq cinayətkarlığın maliyyə 

imkanları ilə bağlıdır. 

Qısa bir müddət içərisində ABġ ətrafında onu terrorizmlə mübarizədə dəstəkləyəcək güclü bir 

koalisiya formalaĢdı. Həmin vaxt ilk dəstəyi verən dövlətlərdən biri də Azərbaycan oldu. Bununla 

da Azərbaycan Respublikasının formalaĢdırılacaq antiterror koalisiyasında davamlı iĢtirakı 

təsdiqləndi. Bu məqsədlə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi kontingentin Əfqanıstana 

ezam olunması əsas götürüldü və Azərbaycan sülhməramlılarının Türkiyə Silahlı Qüvvələri 

tərkibində Əfqanıstana göndərilməsi haqqında qərar qəbul olundu. Hal-hazırda Əfqanıstanda bir 

zabit, bir gizir, 20 çavuĢ və əsgərdən ibarət sülhməramlılar Kabul Ģəhərində xidmət göstərirlər. 

Bununla belə Azərbaycan Respublikasınn Amerikada baĢ vermiĢ terror aksiyasına dərhal münasibət 

bildirməsi və antiterror koalisiyasında fəal iĢtirakının nəticələri özünü çox gözlətmədi. ABġ-

Azərbaycan münasibətlərində irəliləyiĢ baĢladı, Azərbaycanın maraqlarına qarĢı olan 907-ci 

düzəliĢin müvəqqəti dayandırıldı. Bununla da ABġ-Azərbaycan münasibətlərində keyfiyyətcə yeni 

mərhələnin baĢlanğıcı qoyulmuĢ oldu. Həmçinin Ġraqa qarĢı müharibədə Azərbaycan ABġ-ı 

dəstəklədi.Ġraqdakı kütləvi qırğın silahlarının olması ilə bağlı ehtimallar və Ġraqın beynəlxalq 

birliklə əməkdaĢlıqdan imtina etməsi hərbi əməliyyatlar üçün formal səbəb oldu. Ġraqa qarĢı 

baĢlanmıĢ hərbi əməliyyatlarda bir sıra dövlətlər iĢtirak edirdi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan 

Respublikası Silahlı Qüvvələrinə məxsus hərbi kontingentin Ġraqda sülhməramlı əməliyyatlarda 

iĢtirak etməsi qərara alındı. Bu bölük Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı əməliyyatlarda 

iĢtirak edən ən böyük bölüyü hesab olunur. [7]  

Qeyd etdiyimiz kimi, ABġ-ın beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizə elan etdiyi və antiterror 

koalisiyasının yarandığı vaxtdan Azərbaycan bu proseslərdə ən fəal iĢtirak edən ölkələrdən biri kimi 
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diqqəti cəlb edirdi. Belə ki, ölkə rəhbərliyi dərhal Azərbaycanın hava məkanının antiterror 

koalisiyasının istifadəsi üçün açılması, koalisiyaya daxil olan ölkələrlə informasiya mübadiləsi 

ararılması və Əfqanıstanda antiterror əməliyyatlarının dəstəklənməsi haqqında qərar qəbul etmiĢdir.  

Son onillikdə Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanları beynəlxalq terrorizmdə günahlandırılan 

onlarca insanı həbs edərək istintaqa təhvil vermiĢdir. Azərbaycan dünyada narahatlıq mənbələrinin 

aradan qaldırılmasına kömək etməkdə davam edir.[3]  

Bu baxımdan, ABġ Azərbaycanın terrorizmə qarĢı mübarizədə mühüm rolunu yaxĢı dərk edir. 

Çünki son illərdə terrorizmə qarĢı mübarizədə birgə əməkdaĢlıq nəticəsində uğurlu nəticələr əldə 

olunmuĢdur. Azərbaycan ilə uğurlu əməkdaĢlıq bir çox terror təĢkilatlarının maliyyələĢdirilməsinin 

qarĢısını almıĢdır. Ölkəmiz özü də terror təhlükələrinə qarĢı mühafizə üçün təcrübə və texniki 

vasitələr əldə etmiĢdir. Antiterror koalisiyasının fəal üzvü olan Azərbaycan terrorizmlə mübarizəyə 

dair əsas beynəlxalq konvensiyalara qoĢulmuĢdur.  

Ermənistanın hərbi təcavüzünə və terroruna məruz qalan Azərbaycan üçün bu ümumbəĢəri 

bəlaya qarĢı mübarizə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu sahədə beynəlxalq təĢkilatlarla, o cümlədən 

BMT, ATƏT və Avropa ġurası ilə səmərəli əməkdaĢlıq davam etməkdədir. Bundan əlavə 

Azərbaycan hərbçiləri Əfqanıstanda və Ġraqda antiterror koalisiyası tərkibində fəaliyyət 

göstərmiĢlər.[1, 451] 

BəĢəriyyətə meydan oxuyan beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizədə Azərbaycan Respublikası 

bir sıra ölkələrlə əməkdaĢlıq edir. Əslində Azərbaycan Respublikasının terrorizm probleminə 

mücərrəd bir hal və ya ehtimal mövqeyindən yanaĢmaması, Ermənistanın dövlət terrorizmi 

siyasətinin hədəfinə çevrilməsi ilə əlaqədardır. Bu səbəbdən ABġ-ı və eləcə də bütün dünyanı 

sarsıtmıĢ 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycanın milli təhlükəsizlik strategiyasında 

beynəlxalq terrorizm əsas təhdid kimi qiymətləndirildi və onunla qlobal səviyyədə mübarizə 

prioritet sahə elan edildi. Bu mübarizə əslində terrorizmə qarĢı beynəlxalq koalisiyanın 

formalaĢması zərurətini ifadə edirdi.[6]  

Azərbaycan 2001-ci il sentyabr-ın 11-də Nyu-Yorkda törədilmiĢ terror aktındandan sonra 

antiterror koalisiyasına qoĢulan ilk ölkələrdən biridir. Dövlətlər bir-birilərinin ardınca antterror 

koalisiyasının yaradılmasına hazır olduqlarını bəyan etdilər. Dünyanın əksər ölkələri öz 

sərhədlərində, ictimai nəqliyyatlarda və ümumiyyətlə, insanların çox toplaĢdıqları yerlərdə nəzarəti 

əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirmiĢlər. Əfqanıstandakı əməliyyatlara rəhbərlik edən NATO 

koalisiya üzvü olan dövlətlərə öz hərbçilərinin sayının artılırması ilə bağlı müraciət etmiĢdir. 

Azərbaycan bu müraciətə müsbət reaksiya vermiĢdir. Buna görə də Əfqanıstandakı Azrəbaycan 

sülhməramlı kontingentinin sayı yaxın zamanlarda 2 dəfə artırılacaqdır.[10]  

Rəsmi Bakı məlum 11 sentyabr hadisələrindən sonra terrorizmə qarĢı daha barıĢmaz mövqe 

tutmuĢ, antiterror koalisiyasının fəal üzvünə çevrilmiĢ Azərbaycan son 6 ildə Əfqanıstanda və 

Ġraqda sülhməramlı missiya yerinə yetirir. Azərbaycan əsgərinin bu gün NATO qoĢunları tərkibində 

sülhməramlı missiyada iĢtirakı rəsmi VaĢinqtonu tam razı salır.  

2003-cü ildə ABġ, praktiki olaraq, BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının qərarının əksinə olaraq, 

Ġraqdakı hərbi olayları sürətləndirdi. Gündəmə Səddam Hüseyn rejimi tərəfindən BMT-nin Tġ-nın 

bir sıra qətnaməsinin pozulması və məxsusi olaraq, kütləvi qırğın silahlarının yayılmamasına dair 

müddəaların pozulması ilə bağlı ittihamlar gətirildi.  

Ġraqda kütləvi qırğın silahının olması ilə əlaqədar ehtimallar və Ġraqın «beynəlxalq birliklə 

əməkdaĢlıqdan imtina etməsi» hərbi əməliyyatlar üçün formal səbəb oldu. "Operation Iraqi 

Freedom" (Ġraqın Azadlığı Əməliyyatı) adlanan bu əməliyyatların həyata keçirilməsindən ötrü 32 
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dövlətin iĢtirakı ilə beynəlxalq koalisiya yaradılmıĢ, Azərbaycan da ilk günlərdən bu birliyin üzvü 

olmaq təĢəbbüsü ilə çıxıĢ etmiĢdir.  

Ġraqla müharibəyə qərar verən BirləĢmiĢ ġtatlar bu savaĢda onunla bir sırada olan tərəfdaĢ 

ölkələrin siyahısını açıqlamıĢdır. Bu barədə ABġ-ın dövlət katibi Kolin Pauell məlumat vermiĢdir.  

Dövlət Departamentinin rəsmi siyahısında 30 ölkənin adı var: Albaniya, Avstraliya, 

Azərbaycan, Böyük Britaniya, Bolqarıstan, Danimarka, Əfqanıstan, Eritreya, Kolumbiya, Çexiya, 

Salvador, Estoniya, Efiopiya, Gürcüstan, Macarıstan, Ġtaliya, Yaponiya, Cənubi Koreya, Latviya, 

Litva, Makedoniya, Niderland, Nikaraqua, Filippin, PolĢa, Rumıniya, Slovakiya, Ġspaniya, Türkiyə, 

Özbəkistan.  

Azərbaycanın bu əməliyyatlarda dəstəyinə görə C. BuĢ Azərbaycan Respublikası prezidentinə 

təĢəkkür məktubu göndərmiĢdir: VaĢinqtonda Azərbaycan prezidenti ilə görüĢünü xatırlayan Corc 

BuĢ "Bu yaxınlarda VaĢinqtona səfəriniz zamanı Sizinlə görüĢməkdən məmnun qaldım. Bir daha 

istədim ki, Sizə yazıb Amerika xalqı adından Ģəxsən Sizə və hökumətinizə bu günədək qlobal 

terrorizmə qarĢı müharibədə göstərdiyiniz dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirim" - deyə BuĢ qeyd 

edib. Prezident BuĢ qeyd edir ki, Amerika məhz indiki həlledici məqamda ona verilən dəstəyi 

xüsusilə qiymətləndirir. "Biz bu günlər bizimlə bir cərgədə dayananları unutmarıq.[4]  

Siz bizimlə bir olduğunuzu bəyan etdiniz və sözlərinizi əməllərinizlə təsdiqlədiniz. Sizin 

liderliyiniz sayəsində Azərbaycan əsgərləri Əfqanıstanda bizim qüvvələrlə çiyin-çiyinə qulluq 

edirlər. Bizim bu ölkədəki əməliyyatlarımız ölkənizin ərazisi üzərindən uçuĢa icazə olmadan baĢ 

tuta bilməzdi‖.  

Corc BuĢun bu məktubu Azərbaycan Respublikasının antiterror koalisiyasında nə dərəcədə fəal 

olduğunun açıq göstəricisidir.  

Göründüyü kimi, Amerika prezidentinin Azərbaycan rəhbərinə göndərdiyi təĢəkkür məktubu 

son illər iki ölkə arasında möhkəmlənmiĢ strateji tərəfdaĢlıq münasibətlərini bir daha təsdiqləyir. 

Azərbaycan 2001-ci ilin məlum 11 sentyabr olaylarından dərhal sonra Amerikanın yanında 

olduğunu bəyan etmiĢdi. Azərbaycan həmin mövqeyi ilə təkcə MDB məkanında deyil, ümumilikdə 

dünya miqyasında ABġ-ın ən yaxın tərəfdaĢları sırasında olduğunu nümayiĢ etdirmiĢdi. Özü də bu, 

sadəcə, sözdə və bəyanatla nümayiĢ etdirilən dəstək deyildi.  

Azərbaycan Amerikanın Əfqanıstandakı antiterror əməliyyatına praktik olaraq - hava məkanı, 

müvafiq nəqliyyat infrastrukturu və nəhayət, Əfqanıstandakı beynəlxalq sülhməramlı kontingentdə 

təmsil olunmaqla yardım göstərmiĢdi. Təsadüfi deyil ki, Amerika rəsmi dairələri, baĢda prezident 

BuĢ olmaqla Azərbaycanın bu yardımını dəfələrlə vurğulayıblar. [5] 

Terrorçuların və onlara yardım edənlərin müəyyənləĢdirilərək zərərsizləĢdirilməsi istiqamətində 

kəĢfiyyat və əks-kəĢfiyyat əməliyyatlarına diqqət artırılmıĢdır. Bir sıra ölkələrdə terrorizmə qarĢı 

mübarizədə vətəndaĢ cəmiyyətinin fəallaĢması müĢahidə olunmaqdadır. Müasir dövrümüzdə 

terrorizmin transmilli xarakter alması geniĢ, beynəlxalq antiterror koalisiyasının yaradılmasını 

zəruri etmiĢdir. Bu nöqteyi nəzərdən terrorizm fenomeninin mahiyyətinin, xüsusiyyətlərinin, 

formalarının, reallaĢma mexanizmlərinin tədqiqi,xüsusilə terror aktlarının ölkədaxili və beynəlxalq 

vəziyyətə təsiri, dünyanın məlum terror aktlarından sonra quruluĢunun yaxın, orta və uzaq 

perspektivlər üçün araĢdırılması təkcə elmi deyil, həm də böyük siyasi aktuallıq kəsb edir. 

Problemin dərin və hərtərəfli tədqiqinin aktuallığı bir sıra digər amillərlə izah olunur. Çünki 11 

senyabr hadisələrindən sonra ABġ-da və bütün dünyada böyük siyasi proseslər baĢ 

verməkdə,beynəlxalq münasibətlər sistemində köklü dəyiĢikliklər özünü göstərməkdədir. 

Azərbaycan erməni terrorizminin simasında bu dəhĢətli fenomenin nə olduğunu çox yaxĢı bilir və 
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təsadüfi deyildir ki, ABġ-ın baĢçılığı altında anti-terror koalisiyasının ən fəal üzvlərindəndir. Elmi 

araĢdırmalar Azərbaycan həqiqətlərinin öyrənilməsi, erməni terrorizminin ifĢası, Ermənistanın 

terrorizmi müdafiə və himayə edən dövlət imicinin üzə çıxarılması və təbliğatı baxımından da 

böyük siyasi aktuallıq kəsb edir.  

Qeyd edək ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məqsədilə yaradılmıĢ ABġ-Rusiya iĢçi 

qrupunun VaĢinqtonda keçirilən son toplantısında Cənubi Qafqazdakı situasiya müzakirə edilib və 

qurumun regionla bağlı məruzəsi dinlənilib. Məruzədə birmənalı olaraq qeyd olunur ki, Cənubi 

Qafqaz regionu potensial terror təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Moskva və VaĢinqton bölgəni gözləyən 

real təhlükələrdən xilas etmək məqsədilə əməkdaĢlığın gücləndirilməsini qərara alıblar. ABġ 

Konqresi isə öz növbəsində beynəlxalq antiterror koalisiyasına üzv olan 42 dövlətə 2007-ci il 

büdcəsi çərçivəsində hərbi yardımların artırılması ilə bağlı prezident Corc BuĢun təqdim etdiyi 

qanun layihəsinin müzakirəsinə baĢlayıb. Siyahıda keçmiĢ sovet respublikalarından Pribaltika 

ölkələri, Ukrayna, Moldova, Gürcüstan, Azərbaycan, Qazaxıstan və Özbəkistan da daxil olmaqla 9 

ölkənin adı öz əksini tapıb.[10] 

Azərbaycan Respublikasının terrora münasibəti, elmi məqalədə vurğuladığımız kimi, tam 

aydındır. Azərbaycan hərbçiləri bu gün koalisiya qüvvələri tərkibində Ġraqda, Əfqanıstanda 

antiterror əməliyyatlarında iĢtirak edirlər. 

Azərbaycan Amerikanın Əfqanıstandakı antiterror əməliyyatına praktik olaraq - hava məkanı, 

müvafiq nəqliyyat infrastrukturu və nəhayət, Əfqanıstandakı beynəlxalq sülhməramlı kontingentdə 

təmsil olunmaqla yardım göstərmiĢdi. Təsadüfi deyil ki, Amerika rəsmi dairələri, baĢda prezident 

BuĢ olmaqla Azərbaycanın bu yardımını dəfələrlə vurğulayıblar. 

Azərbaycan Respublikası antiterror koalisiyasında və terrorizmə qarĢı mübarizədə beynəlxalq 

hüquqi mexanizmlərin əsasını təĢkil edən beynəlxalq konfranslar, simpoziumlar, imzalanmıĢ 

beynəlxalq sənədlər, beynəlxalq konvensiyalar, dövlətlərin ayrı-ayrılıqda qəbul etdiyi hüquqi aktlar, 

habelə dünyanın çoxsaylı dövlətlərinin həyata keçirdiyi antiterror siyasətinin qarĢısına qoyduğu 

siyasi mübarizədə qabaqcıl ölkə olsa da bu gün yenə də terrorizmdən əziyyət çəkməkdədir. Çünki 

terrorizm bəĢəriyyətə yeganə təhlükə mənbəyi kimi qalmaqdadır və hal-hazırda dünya dövlətləri 

tərəfindən tamamilə neytrallaĢdırılmamıĢdır. Ona qarĢı mübarizədə ciddi əməli iĢlər aparılmalı, 

beynəlxalq hüquqi mexanizmlər daha operativ iĢləməlidir.  
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период. 

Ключевые слова: Россия, Китай, Центральная Азия, энергетическая безопасность, ЕС, 

США, энергетические ресурсы, власть, монополия. 
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Nəhəng karbohidrogen ehtiyatlarına malik Mərkəzi Asiya böyük enerji istehlakçıları olan 
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Avropa, Çin və Hindistan üçün enerji idxalının diversifikasiyası və enerji təhlükəsizliyinin təmin 

edilməsi baxımından əhəmiyyətli regiondur. Bu səbəbdən Mərkəzi Asiyanın enerji resursları daima 

böyük güclərin maraq dairəsində olmuĢ və regionun enerji resurslarının müxtəlif istiqamətlərdə 

ixracını təmin etmək üçün çoxsaylı layihələr gündəmə gətirilmiĢdir. Son illlər ərzində ABġ-ın 

regionda passivləĢməsi, onsuz da fəal xarici siyasətə malik olmayan Avropa Birliyinin baĢının daxili 

iqtisadi problemlərə və borc böhranına qarıĢması, Xəzərin statusunun qeyri-müəyyən qalması 

Rusiyadan yan keçməklə Mərkəzi Asiyanın karbohidrogen ehtiyatlarını Qərb istiqamətində 

daĢıyacaq kəmərlərin çəkiliĢinin reallaĢması Ģanslarını azaldır (1, 15-16). Ehtiyatları Cənub-Pakistan 

və Hindistan istiqamətində daĢıyacaq Trans-Əfqanıstan boru kəməri layihəsi isə Əfqanıstanda hələ 

də sabitliyin təmin ediməməsi baxımından aktual deyildir. Belə bir Ģəraitdə regionla həmsərhəd olan 

iki əsas güc – ənənəvi olaraq, Mərkəzi Asiyanın enerji resurslarının Avropa bazarlarına 

çatdırılmasında vasitəçi rolunu oynayan və bundan böyük iqtisadi və siyasi dividentlər əldə edən 

Rusiya və regiona özünün enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından böyük önəm verən 

Çin enerji sahəsində geosiyasətdə iki əsas oyunçuya çevrilmiĢlər. Regionda baĢ verməkdə olan 

dəyiĢikliklərin dinamikasına nəzər saldıqda, son dövrlərdə, xüsusəndə maliyyə böhranın Mərkəzi 

Asiya ölkələri və Rusiya üçün yaratdığı çətinliklərdən istifadə edən Çinin fəallaĢdığını və Rusiyanın 

regionun enerji ixracı üzərindəki monopoliyasına son qoyduğunun Ģahidi oluruq (3, 253-255). 

Mərkəzi Asiyanın enerji resursları həm Rusiya, həm də Çin üçün çox böyük, lakin fərqli 

əhəmiyyətə malikdir. Bu resurlar Rusiya üçün iki məsələ baxımından əhəmiyyətlidir. Birincisi, 

özünün nəhəng qaz ehtiyatları ilə bərabər Mərkəzi Asiya qazını da idxal edərək Avropaya satan 

Rusiya qitənin qaz idxalı üzərində dominant mövqe əldə etmiĢdir (4, 117-120). Rusiya bu 

mövqeyindən Avropa dövlətləri ilə qarĢılıqlı münasibətlərinə təzyiq vasitəsi kimi isifadə edir. Bu 

baxımdan, rəsmi Moskva Mərkəzi Asiya qazının öz nəzarətindən kənar marĢrutlarla Avropa 

bazarına ixrac oluna biləcəyindən, bununla da Avropanın qazla təminatında Rusiyanın 

dominantlığının və Avropa üzərindəki təsir vasitələrinin zəifləyəcəyindən narahatdır. Buna görə də 

Rusiya nəzarətində olmayan marĢrutlarla Avropanın qaz bazarlarına ixracın qarĢısını almağa və bu 

məqsədlə ixrac olunan qazı tam həcmdə özü almağa cəhd göstərir (6, 211-215). 

Digər tərəfdən, Mərkəzi Asiya neftinin ixracından əldə edilən tranzit gəlirləri və Mərkəzi Asiya 

qazının bu ölkələrdən alınıb təxminən iki dəfə baha qiymətə digər ölkələrə satılması Rusiya üçün 

önəmli gəlir mənbəyi olmuĢdur (7, 15-16). Hətta, enerjinin Rusiya üçün həm təsir vasitəsi, həm də 

dövlətin böyük güc kimi yenidən dirçəliĢini təmin edən gəlir mənbəyi kimi əhəmiyyətini nəzərə 

alan bir çox müəlliflər Rusiyanı ―enerji super dövləti‖ də adlandırırlar . 

Mərkəzi Asiyanın enerji resursları Çin üçün az əhəmiyyətli deyil. Belə ki,Çinin super dövlət kimi 

yüksəliĢi etibarlı enerji mənbələrinin əldə edilməsini tələb edir. 

Çinin XX əsrin 80-ci illərindən baĢlayan iqtisadi yüksəliĢi özü ilə bərabər enerji istehlakının 

artımını gətirmiĢdir. Hazırda Çin ABġ-dan sonra dünyanın ikinci ən böyük neft istehlakçısıdır və 

2030-cu ildə bu ölkənin dünyanın ən böyük enerji istehlakçısına çevrilməsi gözlənilir. 2010-cu ildə 

Çinin illik neft istehlakı 9 mln.barelə çatmıĢdır ki, bunun yalnız yarısı yerli istehsal hesabına 

ödənmiĢdir. Bu artımın qarĢıdakı illərdə də davam edəcəyi və 2020-ci ildə Çinin neftə olan 

tələbatının 70 faizini idxal hesabına ödəyəcəyi gözlənilir. Çinin təbii qaza olan tələbatı isə 2008-ci 

ildə 85 mld.m
3
-lə müqayisədə 2035-ci ildə 395 mld.m

3
-ə çatacağı ehtimal olunur ki, bununda əksər 

hissəsi idxal hesabına ödəniləcəkdir. Bütövlükdə isə Çinin idxal neftinin 85 faizi və maye qazın 

hamısı tankerlər vasitəsilə nəql olunur və bu tankerlərin marĢrutlarının Çinin nəzarətində olmayan 

dəniz yollarından və digər dövlətlər tərəfindən blokadaya alına biləcək Hörmüz və Malakka kimi 
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boğazlardan keçir. Bu isə Çini idxalın Ģaxələndirilməsi siyasətində daha təhlükəsiz və etibarlı hesab 

edilən boru kəmərlərinə meyil etməyə vadar edir. Belə Ģəraitdə Mərkəzi Asiya öz coğrafi yaxınlığı 

və zəngin enerji ehtiyatları ilə belə layihələrin reallaĢdırılması baxımından ən uyğun region kimi ön 

plana çıxır. Rəsmi Pekin Mərkəzi Asiya ilə iqtisadi və mədəni əlaqələri geniĢləndirir, region 

dövlətlərinə təsir vasitəsi kimi onların enerji sektorunda rolunu artırmağa çalıĢır. Belə ki, region 

dövlətlərində enerji gəlirləri mövcud rejimlərin ən önəmli gəlir mənbəyi rolunu oynayır və bu sahədə 

söz sahibi olan dövlətin region ölkələrinin siyasətində də söz sahibi olacağı qeyd edilir. Eyni 

zamanda, Çin Mərkəzi Asiya ilə həmsərhəd olan və uyğurların məskunlaĢdığı Sintzyan Uyğur 

Muxtar Vilayətini enerji qovĢağına və ticarət mərkəzinə çevirərək regionu inkiĢaf etdirməklə uyğurlar 

arasında mərkəzi hakimiyyətdən narazılığın azaldılmasına və radikal islamın yayılmasının qarĢısını 

alınmasına yardımçı olacağını düĢünür. 

Rusiya varis oyunçu kimi həmiĢə Mərkəzi Asiyanı özünün ―xüsusi mənafe zonasının‖ tərkib 

hissəsi hesab etmiĢ və region dövlətləri üzərində güclü iqtisadi və siyasi təsir imkanlarına malik 

olmuĢdur. SSRĠ-nin dağılmasından sonra Rusiya ikitərəfli iqtisadi-siyasi əlaqələr və regionda 

yaratdığı beynəlxalq təĢkilatlar vasitəsilə bu ölkələr üzərində təsirini qoruyub saxlamağa 

çalıĢmıĢdır. Müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı region dövlətləri və Rusiya arasında narazılıq və 

anlaĢılmazlıq müĢahidə olunsa da, Rusiya daima bu ölkələrlə ən yaxın siyasi və iqtisadi 

münasibətlərə malik olan böyük dövlət olmuĢdur. 

SSRĠ-nin dağılmasından sonra Rusiya region ölkələri ilə iqtisadi və siyasi əlaqələrlə birlikdə 

onların enerji ixracı vasitələrini - boru kəmərləri sistemini də miras olaraq əldə etmiĢdir. Sovet 

dövründən bu ölkələrin ixrac kəmərləri Rusiyanın kəmər sistemi ilə inteqrasiya olunmuĢdu və bu 

dövlətlər dünya bazarına hər hansı bir digər çıxıĢa malik deyildilər. Rusiya isə öz ölkəsindən keçən 

hər hansı bir kəmərin istismarına xarici dövlətləri və Ģirkətləri buraxmır, ərazisinə daxil olan bütün 

qazın Rusiyanın mülkiyyətinə keçirilməsi siyasətini yeridir və neftdən tranzit vergiləri alırdı. Bu 

dövrdə Mərkəzi Asiya dövlətlərindən alınan təbii qaz sonradan bir neçə dəfə baha qiymətə Avropa 

dövlətlərinə satılırdı.(3, 78-80) 

2006-ci ildən istifadəyə verilən və gündəlik bir mln. barel nefti Aralıq dənizi sahilinə çatdırmaq 

gücünə malik Bakı-Tiflis-Ceyhan kəməri neft ixracı üzərində Rusiya monopoliyasının 

azaldılmasında önəmli addım olsa da (hazırda kəmər vasitəsilə Azərbaycan nefti ilə bərabər 

Türkmənistan və Qazaxıstan nefti də daĢınmaqdadır), Mərkəzi Asiya neftinin böyük hissəsi hələdə 

Rusiyaya məxsus köhnə kəmərlər və 2001-ci ildə ildə müxtəlif xarici Ģirkətlərin daxil olduğu 

―Caspian Pipeline Consortium‖ beynəlxalq konsorsiumu tərəfindən çəkilən və Qazaxıstanın Xəzər 

sahiləndəki Atırau Ģəhəri ilə Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki Novorosiysk limanını birləĢdirən neft 

kəməri vasitəsilə daĢınır. 

Qaz ixracı üzərində isə Rusiyanın monopoliyası daha uzun müddət davam etmiĢdir və 2009-cu 

ildə Özbəkistan və Qazaxıstan ərazilərindən keçməklə Türkmənistanla Çini birləĢdirən yeni kəmərin 

açılıĢına qədər (kiçik həcmli Türkmənistan - Ġran qaz kəmərini nəzərə almasaq) Sovet dövründə 

tikilmiĢ Mərkəzi Asiya - Mərkəz boru kəmərləri sistemi region ölkələrində çıxarılan təbii qazın dünya 

bazarına ixracının yeganə marĢrutu olmuĢdur. Çinin timsalında Mərkəzi Asiya qazının yeni real alıcısı 

ortaya çıxdıqda, Rusiya monopoliyasını qorumaq naminə region dövlətlərinə Avropa qiymətlərinə 

yaxın məbləğ ödəməyə hazır olduğunu bəyan etdi. Rusiya bu dövlətlərə 2006-cı ilə qədər idxal etdiyi 

qazın hər min m
3
-nə görə təxminən 50 ABġ dollar ödədiyi halda, 2006-cı ildə100, 2008-cu ildə isə 340 

ABġ dolları ödəmək barədə razılığa gəldi. Eyni zamanda, Rusiyanın MA dövlətləri ilə yeni Xəzərboyu 

qaz kəmərinin çəkiliĢi və köhnə Sovet dövründən qalma sistemin müasirləĢdirilməsi barədə saziĢ 
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imzalaması rəsmi Moskvanın regionun qaz ixracı üzərində monopoliyasını qorumaq niyyətlərindən 

xəbər verirdi.(5, 16-19) 

Lakin, bütün bu cəhdələrə baxmayaraq, son dövrlər Rusiyanın Mərkəzi Asiya ―enerji 

oyununda‖ mövqeləri zəifliyib.Bu isə bazarın köhnə oyunçuları olan ABġ və Avropanın təsiri ilə 

deyil, Çinin regiona gəliĢi ilə baĢ verib. 

Çin yeni oyunçu kimi: Son dövrlərə kimi Çin Mərkəzi Asiyaya əsasən milli təhlükəsizlik 

aspektindən yanaĢırdı və regionda ciddi fəallıq göstərmirdi. Sərhədlərin delimitasiyası məsələləri, 

regionda qeyri-stabilliyin Çinin regionla eyni etnik və dini kökə malik Sintzyan vilayətinə yayılması 

təhlükəsi, ekstremizm və terrorizm təhdidi və s. bu ölkənin MA siyasətində müəyyənedici amillər 

rolunu oynayırdı. Çin NATO və ABġ-ın Əfqanıstana müdaxiləsi ilə regionda aktivləĢməsindən və 

Çinin qərb sərhədlərinə yaxınlaĢmasından narahat idi (8, 53-55). 

Lakin, son dövrlərdə Çin üçün enerji maraqlarının əhəmiyyətinin artması, eyni zamanda 2008-

ci ildən baĢlanan iqtisadi böhran nəticəsində digər dövlətlərin Mərkəzi Asiyadakı mövqelərinin 

zəifləməsi rəsmi Pekinin siyasətində dəyiĢiklər baĢ veməsi və regionda fəallaĢması ilə nəticələndi. 

Beləki, son bir neçə il ərzində Çin, xüsusəndə bu dövlətə məxsus Çin Milli Neft Korporasiyası 

(ÇMNK) vasitəsilə Mərkəzi Asiya dövlətlərinin enerji sektoruna iri həcmdə kapital yatırmaqda və 

əhəmiyyətli neft və təbii qaz ixrac boru kəmərləri layihələri reallaĢdırmaqdadır. Hazırda səhmlərinin 

əsas hissəsinə ÇMNK tərəfindən nəzarət edilən Aktobe Munai Qaz Ģirkəti Qazaxıstanın üçüncü ən 

böyük neft istehsalçısıdır. 2009-cu ildə Çin Qazaxıstanın dördüncü böyük neft istehsalçısı 

Mangistau Munai Qazın səhmlərinin 50 fazini almıĢdr ki, bununla da dövlət müəssisələri tərəfindən 

nəzarət edilən Ģirkətlərinin Qazaxıstanın neft hasilatında payı 19 %-ə çatmıĢdır. BirbaĢa 

investisiyalarla bərabər Çin Qazaxıstana iri həcmli kreditlər verdi (10). Son illər ərzində Çin 

tərəfindən dövlətə məxsus Qazaxıstan ĠnkiĢaf Bankının və Qaz Munai Qaz Ģirkətinin hər birinə 5 

mld. ABġ dolları həcmində kredit ayırmıĢdır. 2007-ciildə Çinlə Türkmənistan arasında Baktıyarlıq 

qaz yatağında hasilatın pay bölgüsü razılaĢması imzalandı. 

Çinin Mərkəzi Asiyadakı ―enerji oyununda‖ ən əhəmiyyətli həmlələri isə məhz bu regiondan 

Çinə iri həcmli neft və təbii qaz kəmərlərinin çəkiliĢi oldu. Hələ 1997-ci ildə Çin və Qazaxıstan 

hökumətləri arasında Xəzər sahillərindən Çinin Sintzyan vilayətinə neft kəməri çəkmək barəsində 

razılıq əldə olunmuĢdu. Bir neçə mərhələdə tikilən və 2009-cu ildə təhvil verilən kəmərin çəkiliĢi və 

maliyyələĢdirilməsi ÇMNK tərəfindən həyata keçirildi. Ġki dövlət arasındakı razılaĢmaya əsasən, 

2013-cü ilədək kəmərin buraxılıĢ gücünün iki dəfə artırılaraq gündəlik 400 min barelə çadırılması 

planlaĢdırılır.(2, 15-17) 

Mərkəzi Asiyadan Çinə qaz kəmərinin çəkilməsinin mümkünlüyü barəsində fikirlər hələ1990-cı 

illərin əvvəllərində səsləndirilməyə baĢlansa da, real çalıĢmalara 2006-cı ildə bu barədə iki dövlət 

arasında razılaĢma əldə edilməsi ilə start verildi. 2007-ci ildə baĢlanan tikinti iĢləri çox sürətlə 

həyata keçirilərək 2009-cu ilin sonlarında baĢa çatdırıldı. 1800 kilometrlik kəmər Türkmənistandan 

baĢlayaraq Özbəkistan və Qazaxıstan ərazisindən keçir və Çinin Sintzyan vilayətinə çatır. Astana və 

DaĢkəndlə də öz boru kəməri sistemlərini bu kəmərə qoĢmaq barədə razılıq əldə edildi (3, 119-123). 

2010-cu ilin iyununda imzalanmıĢ razılaĢmaya əsasən, Özbəkistan kəmərlə ildə 10 mld. kub metr 

qaz ixrac etməyi boynuna 10 mld. kub metr qaz ixrac etməyi boynuna götürdü. 2011-ci ilin 

avqustunda Türkmənistanla əldə edilən razılaĢma görə, 2015-ci ilədək kəmərin gücünün illik 30 

mld. kub metrdən 55 mld. kub metrə çatdırılması planlaĢdırılır. Beləliklə, nəzərdə tutulan həcmin 30 

mld. kub metri Türkmənistan tərəfindən ödənilcəkdir. Həmçinin, kəməri qazla təmin edəcək Cənubi 

Yolotan-Osman yatağının inkiĢaf etdirilməsi üçün Çinlə Türkmənistan arasında bir neçə milyard 
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dollarlıq kredit razılaĢması əldə edildi. Kreditin əvəzi isə təbii qazla ödəniləcəkdir. Beləliklə, 

çoxlarının gözləmədiyi bacarıqla Çin belə mürəkkəb və bahalı layihələri çox qısa zamanda və 

effektiv Ģəkildə reallaĢdırdı (8, 78-80). 

Hazırda Mərkəzi Asiya qazını almaq iqtidarında olmayan Rusiya da onun digər alıcıya 

satılmasının qarĢısını ala bilməyəcəyini anlayır. Əsas prioriteti Mərkəzi Asiyanın enerji resurlarının 

ixracı üzərində monopoliyasının qoruması deyil, məhz Avropanın bu sahədəki idxalı üzərində 

dominantlığının qurunub saxlanması olan Rusiya üçün MA-nın enerji resurlarının Qərb (Avropa) 

deyil, ġərq (Çin) istiqamətində ixracı daha sərfəlidir. Həm Çinin, həm də MA dövltlərinin enerji 

sahəsində mövcud əməkdaĢlıqdan faydalandığını və Rusiyanın da buna ciddi etiraz etmədiyini 

nəzərə alsaq, Çinin Mərkəzi Asiyadakı geosiyasətində rolu və təsiri artmaqda davam edəcəkdir. 
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Məqalədə Türkiyə Cümhuriyyətinin NATO-ya qəbulu məsələsi araşdırılır. Başlıca diqqət 

Türkiyənin hərbi alyansa üzvlükdə nəzərdə tutduğu hədəflərin açıqlanmasına yönəldilmişdir. 

Burada habelə NATO-nun geostrateji maraqları da nəzərdən keçirilmişdir. İşdə həmçinin Türkiyə 

Cümhuriyyətinin bu prosesdə üzləşdiyi problemlər (Yunanıstanla münasibətlər və s.) təhlil 
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The article analyzes accession process of Turkey to NATO. The main attention is focused on 

clarifying of Turkey's intentions on the membership to military alliance. NATO's geo-strategic 

interests are also investigated in the article. The article analyzes the challenges Turkey met in this 

process (Relations with Greece etc.) 
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 ―Soyuq müharibə‖ dövrünün əsas özəlliklərindən biri hərbi ittifaqlar sisteminin yaranması ilə 

bağlı idi. Belə qurumlardan biri kimi ġimali Atlantika Müqaviləsi TəĢkilatı (NATO) da soyuq 

müharibənin önəmli nəticəsi kimi meydana gəlmiĢdir. Belə ki, 1949-cu il aprelin 4-də VaĢinqtonda 

12 dövlətin iĢtirakı ilə ġimali Atlantika müqaviləsi imzalandı. Bununla da müasir beynəlxalq 

münasibətlərdə mühüm rol oynayan sülhün qorunmasını və azadlıqların müdafiəsini siyasi 

həmrəylik yolu ilə təmin edən və üzvlərinə qarĢı yönəlmiĢ istənilən aqressiya formalarının dəf 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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edilməsini, lazım gəldikdə isə hərbi gücdən istifadə edilməsini nəzərdə tutan NATO yaradıldı. 

Ġkinci Dünya müharibəsindən sonra dövlətlərarası münasibətlərdə baĢ verən dəyiĢikliklər və 

yeni Ģərait Türkiyənin xarici siyasət kursunun yeni hədəflərini, prioritet istiqamətlərini 

müəyyənləĢməsini tələb edirdi. Türkiyənin xarici siyasəti hərĢeydən öncə həmin dövrdə iki güc 

mərkəzinin, onların rəmzi təmsilçiləri olan ABġ və Sovet Ġttifaqı arasında olan münasibətlər 

zəminində, eləcə də bu iki dövlətin region ölkələrinə olan münasibətləri zəminində formalaĢır (1, 

88-95). Lakin bütün daxili və xarici amilləri nəzərə almaqla Türkiyə hökuməti Qərblə yaxınlaĢmaq 

strategiyasının onun milli maraqlarına uyğunluğuna qərar verdi.  

Belə ki Ġkinci dünya müharibəsindən sonra təklənmiĢ Türkiyə tədricən Qərb blokunun etibarlı 

üzvünə çevrilirdi. Burada iki məqsəd əsas götürülürdü: Birincisi, SSR-nin müharibədən qalib 

çıxması və sosializmin prestijinin yüksəlməsi ilə bağlı ölkə içərisində xalq hərəkatlarının baĢ 

verməsi ehtimalı aradan qalxacaq, Ġkincisi, Türkiyə ABġ-ın dəstəyi ilə regionda hərbi, siyasi və 

iqtisadi baxımdan güclü aktora çevriləcəkdi. Ümumilikdə ―Truman doktrinası‖ və ―Marshall planı‖ 

Türkiyənin Sovet Ġttifaqı ilə bağlı narahatlıqlarını azaltsa da tamamilə aradan qaldırmadı. Türkiyə 

üçün ən əsas hədəf yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi ABġ-la ittifaqın qurulması idi. Belə ittifaqın 

yaranması istəyi NATO-nun yaranması ilə keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu.Yarandığı 

vaxtdan etibarən Türkiyənin kollektiv müdafiə ittifaqı kimi NATO-ya üzv olmaq üçün xüsusi 

fəallıq göstərməsində SSR-nin Türkiyəyə qarĢı ərazi iddiaları və boğazları birgə müdafiə tələbləri 

və təhdidi də az rol oynamamıĢdır. Lakin yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi NATO-ya üzvlük 

istəyini yalnız Sovet təhdidinə qarĢı təhlükəsizliyini təmin etmək baxımdan qiymətləndirmək 

düzgün olmazdı. Belə ki üzərinə ən çox durulan Sovet təhdidi Türkiyənin var olan istəyini 

gücləndirmiĢdir.  

Türk ordusu II Dünya müharibəsindən bəri daimi səfərbərlik vəziyyətində idi və bu da ölkə 

üçün əlavə maddi xərc demək idi ki, Avroatlantik pakta qoĢulmaqla bu yükün azalacağı da 

düĢünülürdü.Həmçinin artıq ―Birinə hücum hamıya hücumdur.‖ prinsipini tutan NATO-ya 

qoĢulmaqla Türkiyə özünə qarĢı olan hədələrdən də siğortalanmağı hədəfləyirdi.Demokrat 

Partiyasının dönəm millət vəkili R.Salimin də dediyi kimi ― Bütün dünya millətləri içərisində 

kollektiv müdafiə sisteminə ən çox ehtiyacı olan dövlət Türkiyədir və Türkiyənin silah qədər və 

bəlkə də silahdan daha çox kollektiv təhlükəsizlik sisteminə ehtiyacı var‖(2, 17-25). Həmçinin 

burada idealoji və iqtisadi fatorlar xüsusi qeyd edilməlidir, hansı ki, Demokrat Partiyanın 

hakimiyyəti illərində istər siyasi, istərsə də iqtisadi sahədə həyata keçirilən liberal kursun 

nəticəsində ölkə həyatının müxtəlif sahələrinin modernləĢməsi yolunda kifayət qədər uğurlar 

qazanıldı və NATO-ya üzvlük eləcə də ümumilikdə Qərb dəyərlərinin mənimsənilməsi bir prestij 

məsələsinə çevrilmiĢdi. 1949-cu il 8 avqust tarixində Türkiyənin Avropa ġurasına üzv qəbul 

edilməsi isə dövləti NATO-ya üzvlük məsələsini gündəliyə gətirməyə cəsarətləndirdi.  

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi NATO-nun yarandığı vaxtdan Türkiyə bu təĢkilata üzv olmaq 

üçün xüsusi fəaliyyət göstərsə də, alyansa üzv olan dövlətlər Türkiyənin üzvlüyünə bir müddət 

mane oldular. Böyük Britaniya baĢda olmaqla Norveç, Danimarka, Belçika və Hollandiya kimi 

dövlətlər Türkiyənin NATO-ya qoĢulmasının Sovet Ġttifaqının güclü təzyiqi ilə qarĢılaĢacağından 

ehtiyat edirdilər. Belə ki, Türkiyənin dönəmin Xarici ĠĢlər Naziri Necmettin Sadakın 1949-cu ildə 

Ġngiltərə Xarici ĠĢlər Naziri Bevinlə Türkiyənin quruma qəbulu ilə danıĢıqları heç bir nəticə 

vermədi. Digər tərəfdən məlum olduğu kimi Trumen doktrinası ilə ABġ Aralıq dənizi ətrafı 

ölkələrəndə möhkəmlənmiĢ və bu regionun müdafiəsi ilə bağlı məsuliyyəti öz üzərinə götürmüĢdür. 

Böyük Britaniya isə bundan sonra Orta ġərqdə müstəmləkəçilik siyasəti yeridir və bu regiondan 
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çıxmağı düĢünmürdü. Belə olan halda Böyük Britaniya Türkiyənin NATO-ya girmək planlarından 

öz məqsədləri üçün yararlanmağa çalıĢır və onun təhlükəsizlik məsələləri ilə özünün Orta ġərq, 

xüsusilə SüveyĢ kanalı ilə bağlı maraqlarını bir araya gətirməyə səy göstərirdi. Ġngiltərə SüveyĢdə 

qalmaq imkanı qazanmaq üçün Misirin, Türkiyənin və özünün qatıldığı təhlükəsizlik sistemi 

yaratmaq fikrində olsa da, Türkiyə öz təhlükəsizliyinin təminatını ABġ-la birlikdə, onun baĢçılıq 

etdiyi ittifaqda görür və NATO-ya girməkdə israr edirdi. 

ABġ-ın Türkiyənin NATO üzvlüyünə qəbul edilməsi ilə bağlı məqsədləri çoxtərəfli xarakter 

daĢıyırdı. Bir tərəfdən SSR və onun ətrafında bir araya gələn sosialist dövlətlərin əhatələnməsi 

strategiyası üçün Türkiyənin geopalitik vəziyyəti uyğun idi. Digər tərəfdən ABġ ehtiyatları və 

strateji mövqeyi səbəbilə tarix boyu imperialist güclərin maraq dairəsində olan Orta ġərqdə yeni 

nüfuz dairələrinin təĢkili və mövqeyinin möhkəmlənməsində Türkiyənin rolundan istifadəni 

hədəfləyirdi.(5, 110-112) 

Ümumiyyətlə, məlumdur ki,Türkiyə I dünya müharibəsindən sonra ilk dəfə hərbi əməliyyatda 

1950-ci ilin 25 iyununda baĢlanan Koreya müharibəsində iĢtirak edən BMT qüvvələrinin 

sərəncamına piyada diviziya göndərməklə iĢtirak etmiĢ və türk əsgəri bu döyüĢlərdə öz 

tərəfdaĢlarına nəyə qadir olduğunu ən yüksək Ģəkildə göstərə bilmiĢdir. Türkiyənin Koreya 

müharibəsində itkilərinə baxmayaraq böyük uğurlar qazanmasının onun NATO-ya üzv qəbul 

olunmasında rolu danılmazdır. Bu müharibə ilə Türkiyə sanki Qərbə sübut etdi ki onun 

Avroatlantika paktına qoĢulması NATO-ya əlavə bir yük yox, əksinə qazancdır. 

Beləliklə yuxarıda qeyd olunan səbəblərin məntiqi nəticəsi kimi 1951-ci ilin sentyabrında 

Ottavada toplanan NATO Nazirlər ġurası Türkiyə və Yunanıstanın təĢkilata qoĢulmasına razılıq 

verdi və oktyabr ayının 17-də Londonda imzalanan protokol ilə Türkiyə və Yunanıstan NATO-ya 

üzv qəbul edildi. TBMM də 1952-ci ilin 14 fevralında Türkiyənin NATO-ya girməsini təsdiqlədi. 

Beləliklə nəticədə Türkiyə təkcə ABġ-ın deyil, 13 dövlətin də müttəfiqliyinə nail oldu ( 9,75-84). 

Artıq Türkiyə həqiqətən də Qərbin təhlükəsizliyinin təminində mühüm rol oynamağa baĢladı. 

Türkiyə təbii sədd kimi Rusiyanın Orta ġərqə, Aralıq dənizi regionuna, ġimali Afrikaya rahatlıqla 

nüfuz etməsinə əngəl təĢkil etməkdəydi və ehtimal olunan hər hansı müharibə halında Rusiyanın 

güclü Aralıq dənizi donanmasının qarĢısını yalnız Boğazlarda hakim olan Türkiyə ala bilərdi. 

Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, NATO çərçivəsində kollektiv müdafiəyə veridyi dəstəklə Türkiyə 

ġərq-Qərb qarĢıdurmasının zəifləməsində mühüm rol oynamıĢ , həmçinin iĢtirak etdiyi bütün 

əməliyyatlarda məsuliyyətini layiqincə yerinə yetirmiĢdir. Lakin Türkiyənin bütün bunların tam 

qarĢılığını alıb almaması mübahisə mövzusudur.(3, 27-38) 

Türkiyənin NATO-ya üzv olmaq üçün ödədiyi əvəz olduğca ağır olmuĢdur. Belə ki, Türkiyə 

Milli sərhədlərindən minlərcə kilometr uzaqlıqdakı bir regionda hərbi iĢtirak üçün çox surətli və 

Konstitusiyaya zidd Ģəkildə hərəkət etmiĢ, 1000lərlə Ģəhid vermiĢdir.  

Xronoloji ardıcıllıqla dəyərləndirsək, üzvlük müddətində Türkiyə -NATO münasibətrlərində ilk 

problem 1964-cü il Kiprdə böhranlı vəziyyətin yaĢanması ilə bağlı yarandı. Ümumiyyətlə Kipr 

problemi bəllidir ki öz tarixini II Dünya müharibəsinin sonlarından Yunanıstanın adanı enozis adı 

altında birləĢdirmək cəhdləri ilə bağlı yaranmıĢdır. Lakin qeyd etməliyik ki Türkiyə müəyyən 

səbəblərlə bağlı olaraq 1955ci ilədək problemə münasibətdə ehtiyatlı yanaĢmıĢdır. Bu əsas həmin 

dönəmədək Türkiyənin prioritet məsələ kimi öz təhlükəsizliyinin təmininə önəm verməsi ilə bağlı 

idi ki, 1952ci ildə NATO ya üzv olmaqla Türkiyə bu məsələni müəyyən qədər həll edə bildi (10, 

150-152)  

Yunanıstan 1954-cü ildə Kipr probleminin xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi prinsipinin 
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tədbiqi ilə həllini təklif edərək BMT- yə müraciət etmiĢ bundan sonra da Türkiyə öz rəsmi 

mövqeyini açıqlamıĢ,adanın Böyük Britaniyanın nəzarəti altında qalmasını istədiyini bildirmiĢdir. 

Lakin qeyd etməliyik ki Kiprdə hadisələr getdikcə daha ciddi xarakter almağa baĢlamıĢ, bu həm 

NATO-Türkiyə münasibətlərinin Ģəklillənməsinə, həm də ümumiyyətlə Türkiyənin xarici siyasət 

kursunda müəyyən korrektələrə səbəb olmuĢdur. Xüsusilə 1964cü ildə bölgədə böhranlı vəziyyət 

yaranmıĢ və Ġ.Ġnönünün təbirincə desək ― Problemin sülh yolu ilə həlli mümkünsüz oldu‖.Adanın 

yunan rəhbərliyi elə ilk günlərdən 1960cı il kanstitusiyasının türklərə verdiyi hüquqları pozmağa 

baĢlamıĢ, beləliklə iki icma arasında münasibətlər son dərəcə gərgin hal almıĢdır. Kipə 10min 

nəfərlik NATO qüvvələrinin göndərilməsi ilə bağlı ABġ-Böyük Britaniya planı da tərəfləri razı 

salmadı. Makariosun Kipr haqqında qarant dövlətlərin imzaladığı saziĢin Türkiyə ilə bağlı 

hissələrini etibarsız elan etməsi və Sovet ittifaqına kömək üçün üz tutması ilə Türkiyə adaya öz 

hərbi qüvvələrini çıxarmağa qərar verdi. Bu da NATO Türkiyə münasibətlərində ilk gərginliyin 

yaranmasına səbəb oldu. Belə ki Türkiyəni bu qərarından döndərməyə çalıĢan ABġ prezidenti 

Consonun Ġnönüyə yazdığı təhdid dolu məktub Türkiyədə böyük əks sədaya səbəb olmuĢdur. 

Həmin məktubda Conson bildirirdi ki Türkiyənin müdaxilə qərarı yanlıĢ və tələsik qəbul olunmuĢ 

qərardır və Türkiyə bu zaman ABġ silahlarından istifadə edə bilməz. Sonradan münasibətlərdə 

müəyyən irəliləyiĢlər əldə edilmiĢ,VaĢinqtona səfər edən Ġnönü Surix və London saziĢlərinə əsasən 

türklərə verilən hüquqların qorunması üçün daha güclü təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsinin 

zərurəti ilə bağlı mövqeyini açıqlamıĢ, ABġ da Kipr probleminin həllində Türkiyənin mövqeyini 

dəstəkləyəcəyini bildirmiĢdir.(8, 16-18) 

Türkiyə NATO münasibətləri haqda danıĢarkən qeyd etməliyik ki bu qurumla, ümumiyyətlə 

ABġ baĢda olmaqla Qərblə əməkdaĢlığa xüsusi önəm verən Türkiyənin təkyönlü xarici siyasəti 

bölgədəki vəziyyətin düzgün dəyərlənrilirməsinin qarĢısını almıĢ, ölkə maraqlarına bəzi hallarda 

cavab verməmiĢdir. Türkiyə istərsə Orta ġərqdə baĢ verən hadisələrə, istərsə də beynəlxalq aləmdə 

baĢ verən istiqlal hərəkatlarına Qərb ölkələrinin mövqeyində yanaĢmıĢdır.  

Bəllidir ki, II Dünya müharibəsindən sonra dünyada baĢ verən ən mühüm hadisələrdən biri 

istiqlal hərəkatlarının geniĢlənməsi nəticəsində müstəmləkə sisteminin dağılması və Asiya və 

Afrikada yeni müstəqil dövlətlərin yaranması oldu. Yeni yaranan dövlətlərlə bağlı BMT nin 

müzakirəsinə çıxarılan bütün mübahisəli məsələlərə münasibətdə Türkiyə bir qayda olaraq öz 

müttəfiqləri ilə eyni mövqedən çıxıĢ etmiĢdir.1955-ci ildə Asiya və Afrika dövlətlərinin ―tərəfsizlər 

hərəkatı‖ toplantısında çıxıĢ edən Türkiyə Xarici ĠĢlər naziri F.Zorlu çıxıĢında kommunizm 

təhlükəsi üzərində dayanmıĢ, tərəfsizliyi pisləmiĢ və NATO nu müdafiə etmiĢdir. Ümumiyyətlə 

əsasının Atatürk tərəfindən qoyulduğu ― Çoxyönlü xarici siyasət strategiyası‖ və yenə Atatürkün 

Türkiyə xarici siyasətinə qazandırdığı ―HərĢeydən öncə öz gücünə güvənmək‖ strategiyası II Dünya 

müharibəsindən sonra tərk edilməyə baĢladı (4, 65-69) 

Nəticədə onu qeyd edə bilərik ki SSRĠ-nin hələ II Dünya müharibəsinin baĢında Türkiyəyə 

münasibətdə siqnallarını verdiyi imperialist siyasət və ərazi iddiaları müharibənin sonunda 

Türkiyəyə qarĢı ciddi təhdid təĢkil etməyə baĢladı. Bu təhlükə qarĢısında həmçinin yuxarıda da 

açıqladığımız səbəbləri də nəzərə alaraq Türkiyə Amerikanın dəstəyinə qazanmağa çalıĢdı və 

NATO-ya üzvlüyə nail olmaq bu yöndə atılmıĢ uğurlu addım oldu.  

Lakin Türkiyə NATO çətiri altında Qərblə ġərq arasında körpü qurmaq mövqeyi sərgiləyə 

bilmədi və hətta 1950-ci illərdə Qərbin istəyi ilə demokratların üstləniyi rol Balkan ölkələri ilə 

münasibətlərin soyumasına səbəb oldu. Həmçinin həmçinin hərbi sahəyə ayrılan xərclərin artması 

və ordunun NATO standartlarına uyğunlaĢdırılması prosesi də iqtisadi böhrana sosial xərclərin də 
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azaldılmasına səbəb oldu. Bütün bunlara baxmayaraq zənnimcə NATO ya üzv olması, bugün 

dünyanın ikinci hərbi gücü kimi söz sahibi olması və həmçinin Avroatlantik pakta üzv yeganə Türk 

müsəlman dövləti olması heç Ģübhəsiz Türkiyənin xarici siyasət uğuru kimi qiymətləndirilməlidir.  
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1989-cu ilin noyabrında Berlin Divarının uçulması ―Soyuq Müharibə‖nin baĢa çatdığını 

göstərdi (1, s. 103). Qısa müddətdən sonra Mərkəzi və ġərqi Avropada baĢ verən sürətli 

dəyiĢikliklər NATO-nu yeni və tamamilə fərqli təhlükəsizlik təhdidləri ilə üzbəüz qoydu. Tamamilə 

yeni miqyaslı siyasi dəyiĢikliklər Avropada təhlükəsizliyin inkiĢafı üçün böyük imkanlar açdı, lakin 

bu qaçılmaz yeni Ģübhələr və qeyri-sabitlik üçün potensial yaratdı. ―Soyuq müharibə‖nin doğurduğu 

qarĢıdurmanın baĢa çatmasından sonra Avropada təhlükəsizlik məsələlərini yeni müsbət məcraya 

yönəltmək üçün nə etmək lazımdır? Avropa, ġərq və Qərb ölkələri arasındakı əlaqələri 

normallaĢdırmaq üçün hansı addımlar atılmalıdır? Mərkəzi və ġərqi Avropa ölkələrinə yenicə 

qazanılmıĢ müstəqilliklərini möhkəmləndirmək və bölgədə və dünyada qlobal təhlükəsizlik 

problemlərinin həllində tam demokratik ölkə olaraq iĢtirak etmək arzusunu həyata keçirməkdə necə 

yardım etmək olar? 

NATO ölkələri baĢçıları 1990-cı ilin iyulunda Londonda keçirilən sammitdə öz cavablarını 

açıqladılar. ġərq-Qərb ayrıseçkiliyinə son qoyaraq onlar yardım əli uzatdılar və bütün Mərkəzi və 

ġərqi Avropa ölkələrinə yeni əməkdaĢlıq təklif etdilər. Beləliklə, 1991-ci ilin dekabrında 

Müttəfiqləri və yeni tərəfdaĢ-dövlətləri birləĢdirmiĢ ġimali Atlantika ƏməkdaĢlıq ġurasının (ġAƏġ) 

- ümumi narahatlıq doğuran məsələləri müzakirə etmək üçün məsləhətçi strukturun təĢkil edilməsi 

üçün Ģərait yaradıldı. (ġimali Atlantika ƏməkdaĢlıq ġurası (ġAƏġ) öz ilk iclasında tarixi hadisənin 

Ģahidi olduğu zaman Avropada belə dəyiĢikliklər baĢ verdi: yekun kommunike razılaĢdırılan zaman 

Sovet səfiri Sovetlər Birliyinin dağıldığını elan etdi və özünün yalnız Rusiya Federasiyasını təmsil 

etdiyini bildirdi.) 

Münasibətlərdəki bu əsas dəyiĢiklik ġimali Atlantika Alyansının 1991-ci ilin noyabr ayında 

elan olunmuĢ və təhlükəsizlik məsələlərinə daha geniĢ yanaĢmanın qəbul edildiyi yeni strateji 

konsepsiyasında təsbit edildi. ġimali Atlantika Alyansının məqsədlərinə siyasi vasitələrlə çatmaq 

üçün imkanları əvvəllər görünməmiĢ dərəcədə çox idi. Müdafiənin təmin olunması vəzifələrinin 

özünün çox böyük əhəmiyyətini saxlamasına baxmayaraq, indi bütövlükdə Avro-Atlantika 

bölgəsində sabitlik və təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə yardım etmək üçün iqtisadi, sosial və 

ekoloji məsələlərə daha çox diqqət yetirmək olardı. Dialoq və əməkdaĢlıq Alyansın qarĢılaĢdığı 

təhdidlər müxtəlifliyinin idarəolunması üçün tələb olunan yanaĢmanın ayrılmaz hissələri olacaqdı. 

―Soyuq müharibə‖dən sonra əsas məqsədlər bundan ibarət idi: anlaĢılmazlıq və ya məqsədli Ģəkildə 

münaqiĢələrin yaranması təhlükəsinin azaldılması; NATO üzrə müttəfiqlərin təhlükəsizliyinə təsir 

edən böhranların idarə olunmasının təkmilləĢdirilməsi; bütün Avropa dövlətləri arasında qarĢılıqlı 

anlaĢma və etimadın möhkəmləndirilməsi; təhlükəsizliyin ümumi problemlərinin həllində əsl 

tərəfdaĢlıq üçün imkanların geniĢləndirilməsi. 

Bilavasitə ―soyuq müharibə‖dən sonra gələn dövrdə ġAƏġ-də məsləhətləĢmələr Rusiya 

qoĢunlarının Baltikyanı dövlətlərdən çıxarılması kimi ―soyuq müharibə‖vaxtından qalmıĢ 

təhlükəsizlik problemləri üzərində cəmlənmiĢdi.Həmçinin bir sıra təhlükəsizlik vəmüdafiə 

məsələləri üzrə siyasi əməkdaĢlıq baĢlandı.ġAƏġ müxtəlif istiqamətlər üzrə yeni yollar açırdı.Lakin 

onun iĢində əsas diqqət çoxtərəfli siyasi dialoqa yetirilirdi, bu isə ayrı-ayrı tərəfdaĢ-dövlətləri 

NATO fərdi əməkdaĢlıq münasibətlərini inkiĢaf etdirmək imkanından məhrum edirdi(2, s. 54). 

Bu vəziyyət 1994-cü ildə Sülh Naminə TərəfdaĢlıq (SNT) Proqramının - NATO ilə ayrı-ayrı 

tərəfdaĢdövlətlər arasında əməli ikitərəfli əməkdaĢlığın əsas proqramının qəbul edilməsi ilə 

dəyiĢdi.Bu, əməkdaĢlıq prosesində ən əhəmiyyətli addım oldu. 

Nəhayət, 1997-ci ildə ġAƏġ-in yerinə ġimali Atlantika TərəfdaĢlıq ġurası (ġATġ) 

yaradıldı.Onun məqsədi tərəfdaĢlığın geniĢləndirilməsi və artıq əldə edilmiĢ tərəqqi əsasında daha 
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əməli tərəfdaĢlığın inkiĢaf etdirilməsi üçün yol açmaqdan ibarət oldu. 

Çoxtərəfli səviyyədə TərəfdaĢlıq və ƏməkdaĢlığın mahiyyəti bütün Avro-Atlantika məkanı 

miqyasında Ģəffaflıq və etimadın artırılmasına yönəlmiĢ müntəzəm məsləhətləĢmə və birgə fəaliyyət 

növlərinin aparılmasından ibarətdir.Ġkitərəfli səviyyədə bu cür tərəfdaĢlıq ayrı-ayrı tərəfdaĢdövlətlər 

ilə NATO arasında onların konkret vəziyyət və tələblərinə uyğun olaraq əməli iĢçi əlaqələrin 

inkiĢafını nəzərdə tutur. 

TərəfdaĢlıq prosesi bir-birinə qarĢı duran alyanslara mənsub olmuĢ keçmiĢ düĢmənlər və ya 

aralarında uzun müddət ərzində regional, ərazi, siyasi, etnoslararası və ya dini mübahisələrin olduğu 

ölkələr arasında dialoqun və anlaĢmanın bərqərar olmasını nəzərdə tutur. Ümumi təhlükəsizlik 

problemləri ilə qarĢıdurmada ümumi həllərin axtarıĢına yönəlmiĢ birgə fəaliyyət keçmiĢin vurduğu 

ziyanın aradan qaldırılmasında və əməkdaĢlıqdan əldə ediləcək qarĢılıqlı faydanınaydın dərkinin 

yaranmasında əhəmiyyətli uğurlara nail olmağa imkan verdi. 

TərəfdaĢlıq prosesinin baĢlanmasından sonra bu yolda maneələr və çətinliklərə rast gəlməsinə 

baxmayaraq, keçən vaxt ərzində nəzərəçarpacaq tərəqqi əldə edilmiĢdir.Ola bilsin, bu, Mərkəzi və 

ġərqi Avropada, həmçinin keçmiĢ SSRĠ-də siyasi, iqtisadi və sosial dəyiĢikliklər prosesinin 

mürəkkəbliyi nəzərə alınarsa, qaçılmaz idi.YaradılmıĢ tərəfdaĢlıq mexanizmlərinə əsaslanaraq 

NATO və onun tərəfdaĢları təhlükəsizlik sahəsində əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsi üzrə ardıcıl 

tədbirlər gördükcə ġATġ və SNT Proqramı sabit inkiĢaf etmiĢ və öz dinamikasını 

tapmıĢdır.DəyiĢən təhlükəsizlik Ģəraitində yeni təhdidlərin cavablandırılması üçün bu illər ərzində 

NATO-da yeni müxtəlif islahatların aparılması ilə yanaĢı tərəfdaĢlıq da inkiĢaf etmiĢdir.ġimali 

Atlantika Alyansının dinamizminin və ona olan tələbatın qorunub saxlanması üçün tərəfdaĢlığın 

bütün fəaliyyət növləri vəmexanizmlərini NATO-nun yeni ən mühüm vəzifələrinin həllinə 

uyğunlaĢdırmaq lazım idi.Bununla bərabər, tərəfdaĢ-dövlətlərin məqsədlərinə uyğun olması və öz 

cəlbediciliyini saxlaması üçün tərəfdaĢlığı dərinləĢdirmək və geniĢləndirmək lazım idi.NATO-nun 

geniĢləndirilməsinin iki turu Müttəfiqlər və TərəfdaĢlar arasında kəmiyyət tarazlığını 

dəyiĢdirdi.2004-cü ilin mart ayından etibarən Müttəfiqlərin sayı TərəfdaĢların sayını ötüb 

keçdi.Həmçinin indi yerdə qalan tərəfdaĢ-dövlətləri çox müxtəlif tərkibli qruplar təĢkil edir. Bu 

qrupa hələ də öz keçmiĢindən qalmıĢ mirasın dəf edilməsi ilə məĢğul olan Balkan ölkələri, strateji 

cəhətdən əhəmiyyətli, lakin az inkiĢaf etmiĢ Qafqaz və Orta Asiya ölkələri, həmçinin Qərbi 

Avropanın bitərəf dövlətləri daxildir. Onlardan bəziləri öz müdafiə strukturları və hərbi 

potensialının yaradılması prosesində olduğu halda, digərləri artıq NATO-nun rəhbərliyi altında 

keçirilən müxtəlif əməliyyatlar üçün hərbi kontingent ayıra bilir və TərəfdaĢlıq üzrə həmkarlarına 

məsləhət, təlim və müxtəlifsahələrdə yardım təklif edə bilir(3, s. 33). 

Bu gün 20 tərəfdaĢ-dövlət AATġ–da Müttəfiqlərlə müntəzəm olaraq məsləhətləĢmələrdə iĢtirak 

edir və təhlükəsizlik və müdafiənin müxtəlif aspektlərinə toxunan məsələlər üzrə əməkdaĢlığı 

inkiĢaf etdirir.Onların silahlı qüvvələrinin nümayəndələri tez-tez bir-biri ilə qarĢılıqlı əlaqə 

saxlayır.Onlar birgə təlim keçirir, onların hərbi qulluqçuları NATO-nun rəhbərliyi altında sülhün 

qorunması əməliyyatlarında bir-biri ilə yanaĢı xidmət edir, Müttəfiqlər və TərəfdaĢlar terrorizm 

təhlükəsinə qarĢı ümumi mübarizədə birgə fəaliyyət göstərir.Heç kəs ―soyuq müharibə‖qurtaran 

zaman Avro-Atlantika məkanında strateji vəziyyətdə bu cür dramatik dönüĢün olacağını deyə 

bilməzdi(4, s. 82). 

NATO-nun TərəfdaĢlıq siyasətinin ilkin məqsədi mövcud maneələri aradan qaldırmaq və dialoq 

və əməkdaĢlıq vasitəsilə təhlükəsizliyin yaradılmasına nail olmaq idi.Hal-hazırda bu məqsədlər 

daha geniĢmiqyaslı olub, çünki tərəfdaĢ-dövlətlər NATO ilə birlikdəXXI əsrin terrorizm, kütləvi 
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qırğın silahının yayılmasının və hüquqi xarakterli fəaliyyət göstərməyə hüququ olmayan dövlətlər 

kimi təhlükəsizlik təhdidlərinin dəf edilməsində iĢtirak edirlər. 

 

Əsas mexanizmlər. 

NATO, TərəfdaĢları ilə əlaqələrin tammiqyaslı siyasi əsasını təĢkil edən Avro-Atlantika 

TərəfdaĢlıq ġurasında (AATġ) TərəfdaĢları ilə müntəzəm surətdə məsləhətləĢmələr aparır.Hər bir 

TərəfdaĢ dövlət həmçinin ġimali Atlantika Alyansı ilə Sülh Naminə TərəfdaĢlıq (SNT) çərçivəsində 

əlahiddəəlaqələr yarada bilər.Əməli fəaliyyət növlərini ehtiva edən bu Proqram TərəfdaĢlara öz 

əməkdaĢlıqlarının əsas vəzifələrinin onların özləri tərəfindən müəyyənləĢdirilməsinə imkan verir. 

TərəfdaĢlığın bu iki baĢlıca mexanizmi Avro-Atlantika Təhlükəsizliyi arxitekturasının 

əsaselementləri olub. 

Madrid (1997-ci il), VaĢinqton (1999-cu il), Praqa (2002-ci il) və Ġstanbul (2004-cü il) Zirvə 

görüĢlərində həmçinin NATO üzrə Müttəfiqlər arasındakı ƏməkdaĢlığın daha da dərinləĢdirilməsi 

üzrə tədbirlər görüldü. Bu təĢəbbüslər ƏməkdaĢlığın bünövrəsində yerləĢən dəyərlər və prinsiplərə 

əsaslanır və NATO-nun tərəfdaĢlığın əsas məramlarına - Avro-Atlantika bölgəsində və onun 

hüdudlarından kənarda sülh və sabitliyin möhkəmləndirilməsi və inkiĢaf etdirilməsinə daim sadiq 

qaldığını əyani surətdə nümayiĢ etdirir(5, s. 43). 
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Fəlakətlərə Cavabvermə üzrə Avro-Atlantika Birliyinin yaradılması. 

1999-cu il:Üç TərəfdaĢ – Macarıstan, PolĢa, Çexiya NATO-ya daxil olur; 

Dialoq və ƏməkdaĢlıq məsələləri NATO-nun təhlükəsizliyin təminatı sahəsində ən 

mühüm vəzifələrinin ayrılmaz hissəsi kimi ġimali Atlantika Alyansının Strateji 

konsepsiyasına daxil edildi; 

VaĢinqton Zirvə görüĢündə SNT-nin daha da geniĢləndirilməsi və bu proqramın 

əməliyyatlar üzrə rolunun gücləndirilməsi haqqında qərar qəbul edildi; 

NATO-nun rəhbərliyi altında Kosovo Qüvvələrinin (KFOR) tərkibində TərəfdaĢ dövlətlərin 

hərbi kontingentinin cəbhə boyu düzülməsi. 

2001-ci il:Sentyabrın 12-də AATġ-da keçirilmiĢ iclasda ABġ-da baĢ vermiĢ terror aktları 

müzakirə edildi və terrorizm bəlası ilə mübarizə aparmaq üzrə öhdəçilikqəbul olundu. 

2002-ci il:Fəaliyyətin Praqa Zirvə görüĢündə keçirilmiĢ hərtərəfli təhlili AATġ və SNT 

Proqramının qüvvətlənməsinə səbəb olur; 
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TərəfdaĢlığın terrorizmlə mübarizə üzrə fəaliyyət Planı qəbul edildi. 

2003-cü il:TərəfdaĢ-dövlətlər öz hərbi kontingentlərini NATO-nun rəhbərliyi altında 

Əfqanıstanda Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin tərkibinə daxil edir. 

2004-cü il:Yeddi TərəfdaĢ-dövlət (Bolqarıstan, Estoniya, Latviya, Litva, Rumıniya, Slovakiya 

və Sloveniya) NATO-ya daxil oldu; 

Ġstanbul Zirvə görüĢündə TərəfdaĢlığın daha da möhkəmləndirilməsi üzrə tədbirlər görüldü; 

Müdafiə təsisatlarının quruculuğu üzrə ĠstanbuldaTərəfdaĢlığın Fəaliyyət Planı qəbul olundu. 

 

Avro-Atlantika TərəfdaĢlıq ġurası. 

Avro-Atlantika TərəfdaĢlıq ġurası (AATġ) NATOölkələri və TərəfdaĢ-dövlətləri birləĢdirir. 

Hal-hazırda ona 46 ölkə daxildir. O, siyasət vətəhlükəsizlik məsələləri üzrə daim dialoq 

vəməsləhətləĢmələrin aparıldığı çoxtərəfli forumdur. O, həmçinin NATO ilə Sülh 

NaminəTərəfdaĢlıqda iĢtirak edən ölkələr arasında ayrı-ayrı ikitərəfli əlaqələrin siyasi əsası kimi 

çıxıĢ edir(6. s. 13). 

AATġ yaradılması haqda 1997-ci ildə qəbul olunmuĢ qərar ġimali Atlantika ƏməkdaĢlığı 

ġurasının nailiyyətləri əsasında irəliləmək üzrəsəylərin inikası oldu. Bu məqsədlə 

TərəfdaĢlığındərinləĢdirilməsi və onun əməliyyatlar üzrə rolunun artırılması üçün Məsləhətçi 

Təhlükəsizlik Strukturuyaradıldı. O, NATO-nun TərəfdaĢ-dövlətlərlə «SülhNaminə TərəfdaĢlıq» 

(SNT) Proqramı çərçivəsində hərtərəfli əlaqələrinə daha çox müvafiq idi. Bu,həmçinin 1996-cı ildə 

on dörd TərəfdaĢ-dövlətinhərbi qulluqçularının NATO hərbi qulluqçuları iləbirgə hərbi xidmətdə 

olmaq üçün göndərildiyi Bosniya və Herseqovinada sülhyaratma əməliyyatı ilə əlaqədar yerinə 

yetirildi. Bu qərar paralel olaraqgörülmüĢ və TərəfdaĢlığın fəaliyyət növlərininbütün spektri üzrə 

qərarların qəbul edilməsi və planlaĢdırılmasında TərəfdaĢ-dövlətlərin iĢtirakınıngeniĢləndirilməsinə, 

Sülh Naminə TərəfdaĢlığın rolunun artırılmasına yönəlmiĢ tədbirləri tamamladı. AATġ-nın 

yaradılması həmçininTərəfdaĢlığın əvvəlcə keçmiĢ VarĢava Müqaviləsiölkələrini onda iĢtirak 

etməyə cəlb etmək üçün nəzərdə tutulmuĢ bu struktura qoĢulmamıĢ Qərbi Avropa ölkələri üçün açıq 

etdi. 

Siyasət və təhlükəsizliyin cari məsələləri üzrəqısamüddətli məsləhətləĢmələrə əlavə olaraq 

AATġ-da geniĢ sahə diapazonunda uzunmüddətli məsləhətləĢmələr və əməkdaĢlıq aparılır. 

Onlaraböhran tənzimlənməsi və sülhə yardım üzrəəməliyyatların bütün məsələləri; regional 

məsələlər, silahlara nəzarət və kütləvi qırğın silahının yayılması ilə bağlı məsələlər; beynəlxalq 

terrorizm; müdafiəni planlaĢdırma, büdcənin formalaĢdırılması, siyasəti və strategiyası kimi 

məsələləri; mülki-fövqəladə planlaĢdırma vəfövqəladə vəziyyətlərin qarĢısının alınması; hərbi-

texniki əməkdaĢlıq; nüvə təhlükəsizliyi; havanəqliyyatı hərəkəti sahəsində hərbi-

mülkiəlaqələndirmə; elmi əməkdaĢlıq məsələləri daxildir. 

AATġ-da fəaliyyət müxtəlif variantların geniĢ diapazonunda təĢkil oluna bilər ki, bu da 

müzakirəmövzusundan asılı olaraq NATO üzrə bütün Müttəfiq və TərəfdaĢlar arasında görüĢlər 

keçirməyə və ya tərkibcə məhdudlaĢdırılmamıĢ, sayca az olan qruplarda iĢləməyə imkan verir. 

Bucür fəaliyyətin çevik xarakteri onun uğurluolmasının rəhnidir. 

TərəfdaĢ-dövlətlərin əksəriyyəti NATO-nun Brüsseldə yerləĢən mənzil-qərargahında öz 

diplomatik missiyalarını açıb ki, bu da müntəzəm əlaqələri asanlaĢdırır və hər dəfə buna ehtiyac 

yarandıqda, məsləhətləĢmələr keçirməyə imkan verir. AATġ-nın sessiyaları hər ay 

səfirlərsəviyyəsində, hər il isə xarici iĢlər nazirləri, müdafiənazirləri və baĢ qərargah rəisləri 

səviyyəsində, həmçinin bəzən ən yüksək səviyyədə keçirilir. 2005-ci ildən etibarən yeni yüksək 
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səviyyəli AATġTəhlükəsizlik Forumu iĢinə baĢlayacaq və mühüm təhlükəsizlik məsələlərini 

müzakirə və NATO və TərəfdaĢ-dövlətlərin birgə səyləri çərçivəsində 

onların optimal yollarını müzakirə etmək məqsədilə onun iclasları hər il keçiriləcəkdir(7, s. 

123). 
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DEMOQRAFĠK PROBLEMLƏRƏ DAĠR NƏZƏRĠ BAXIġLAR 

 

Məqalədə müasir dövrün ən qlobal problemlərindən biri olan demoqrafik problemlərə dair 

müxtəlif nəzəri baxışlar , nəzəriyyələr araşdırılmışdır. Demoqrafik problemlərin həlli sahəsində hər 

bir nəzəriyyənin rolu , perspektivləri ayrı-ayrılıqda nəzərdən keçirilmiş və ona aid fikirlər irəli 

sürülmüşdür. 
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На этой статье исследованы разные теории и теоретические взгляды на одну из 

глобальных проблем современной эпохи -демографический проблем. По разрешения 

демографических проблем были отдельно рассмотрены рол каждой теории и перспективы 

и выдвинуты мысли по ней (этому вопросу) 
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THEORETICAL VIEWS ON DEMOGRAPHIC PROBLEMS 

 

In this article has been investigated one of the global problems on the different theoretical 

approaches , theories of the modern era . Then each role , prospect of theory in the solution of 

demographic problem has been considered separately and main approaches or views on the ideas 

has been reported. 

Key words : demographic problem , demographic transition , Malthus theory , gold billion 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə bəĢəriyyəti narahat edən bir sıra qlobal problemlər 

mövcuddur . Bu problemlər içərisində ən aktuallıq kəsb edənlərdən biri də demoqrafik problemdir. 

Hal-hazırda bu problem dünyanın demək olar ki , bütün qəbildən olan alimlərinin , 

mütəxəssislərinin ,dövlət və siyasət xadimlərinin , o cümlədən də beynəlxalq təĢkilatların diqqətini 

cəlb etmiĢdir .Demoqrafik problemlərin öyrənilməsi və həlli istiqamətində müxtəlif nəzəriyyələr , 

fikirlər mövcuddur .BaĢlıca diqqət müxtəlif müəlliflər tərəfindən fərqli modellərlə irəli sürülən 

demoqrafik keçid nəzəriyyəsi , demoqrafik problemlərin həlli isti-qamətində çox mühüm rol 

oynamıĢ Tomas Maltusun nəzəri baxıĢları və onun fikirlərinə əsaslanan qızıl milyard nəzəriyyəsinə 

yönəldilmiĢdir. (3) 

Demoqrafik keçid termini ilk dəfə XX əsrdə amerikan demoqrafı Frank Noutseyn tərəfindən 
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elmə gətirilib .Demoqrafik keçid konsepsiyası II Dün-ya müharibəsinin baĢa çatması və 

müstəmləkəçilik sisteminin dağılmasından sonra baĢ verən demoqrafik dəyiĢikliklərlə əlaqədar 

olaraq xüsusilə məĢhur olmuĢdur.(6) 

Demoqrafik keçid nəzəriyyəsi əhalinin öyrənilməsi sahəsində universal dəyərlərə malik 

paradiqmadır . Daha çox Avropa təcrübəsinə əsaslanan bu nə-zəriyyə 1930-1950–ci illərdə müxtəlif 

müəlliflər (A.Landri, V.Tomson, F.Nout-sayn) tərəfindən formalaĢdırılıb. 

Fransız alimi, demoqraf A.Landri (1874-1956) əhali artımı hadisəsinin sosial-iqtisadi Ģəraitdən 

asılı olduğunu nəzəri cəhətdən əsaslandıraraq 1934-cü ildə monoqrafiyalarının birində 

"demoqrafik inqilab" nəzəriyyəsinin əsasını qoymuĢdur . Müasir demoqrafik ədəbiyyatlarda 

demoqrafik inqilab termininin əvəzinə demqrafik keçid terminindən istifadə olunur . Bəzi müəlliflər 

isə bu iki termini bir-birindən fərqləndirirlər. Onlar insan inkiĢafında kəskin keyfiyyət dəyiĢikliyini 

təmsil edən demoqrafik inqilabı demoqrafik keçidin kulminasiya nöqtəsi hesab edirlər . ( 7) 

Demoqrafik inqilab haqqında ideya müəlliflərindən biri də Cenevrə və VarĢava universitetinin 

hüquq üzrə doseti polyak alimi Leon Rabinoviç idi . Rabinoviç 1929- cu ildə Parisdə ― Fransada 

əhali problemi ― adlı kitabını nəĢr etdirmiĢdir . Müəllif bu kitabında K.Marks , F.Engels ,A.Bebel və 

K.Kautskinin tarixi materializm metodlarına əsaslanaraq demoqrafik inqilab proseslərinin izahına 

təĢəbbüs göstərmiĢdir . Rabinoviç demoqrafik inqilab prosesinin dörd fazasını fəqləndirirdi .(4) 

1. SənayeləĢmə və sənayə inqilabı nəticəsində əhali sayının doğum səviyyəsinin aĢağı enməsi 

nəticəsində azalması. 

2. Əhalinin yerləĢdirilmə sisteminin dəyiĢdirilməsi.  

3. Əhalinin sənaye mərkəzlərində cəmlənməsi.  

4. Urbanizasiya proseslərinin təsiri nəticəsində həyat tərzinin yeni reproduktiv formalarının 

yaranması. 

Demoqrafik keçid modeli ölkələrin yüksək doğum və yüksək ölümdən aĢağı doğum və aĢağı 

ölümə keçidi prosesini izah etməyə çalıĢır .ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu keçid prosesi 18-ci əsrdə 

baĢlayıb və hələ də davam edir. Zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə isə keçid prosesi daha sonra baĢlayıb və 

hədə də modelin əvvəl mərhələlərindədir . Keçid prosesi özündə 4 mərhələni birləĢdirir. (8)  

1) Həm doğum , həm də ölüm dərəcəsi yüksəkdir və hər ikisi demək olar ki, balanslıdır.  

2) Ġkinci mərhələdə ərzaq təchizatının və sanitariyanın yaxĢılaĢdırılması sayəsində ölüm 

dərəcəsi sürətlə azalır və eyni səbəbdən xəstəliklər də azalır və insan ömrü uzanır. Doğum 

dərəcəsində müvafiq eniĢ olmadan bu mərhələdə əhalidə böyük artım müĢahidə olunur.  

3) Bu mərhələdə doğum dərəcəsində eniĢ yaĢanır və bu əhali artımı prosesini zəiflədir. 

4) Və sonuncu 4-cü mərhələdə həm doğum ,həm də ölüm dərəcəsi aĢağı səviyyədə olur.  

Nəzəriyyə müxtəlif müəlliflər tərəfindən iĢləndiyi üçün müxtəlif modellərə rast gəlmək 

mümkündür .Belə ki , bu modeldə 4 mərhələ götürülsə də , bəzilərində 3 mərhələ qeyd olunmuĢdur. 

Demoqrafik keçid konsepsiyası sadəcə olaraq demoqrafik proseslər üçün bir modeldir və 

gələcək haqqında proqnozları dəqiqliklə söyləmir. Lakin o gələcəkdə ölüm və doğum hallarının 

hansı səviyyədə olacağı haqqında ümumi təsəvvürlər formalaĢdırır. Bütün modelləri kimi, 

demoqrafik keçid modelinin də öz problemləri var. Belə ki, model bir ölkənin 1-ci mərhələdən 3-cü 

mərhələyə keçməsi üçün hər hansı qaydaları təmin etmir. (5) 

Digər bir əhali konsepsipyası kimi demoqrafik determinizm konsepsiyasını hesab etmək olar 

(lat.-determinare – fəlsəfi konsepsiya, təbiətdə və cəmiyyətdə baĢ verən hadisələrin obyektiv 

qanunauyğunluğun və səbəblərin nəticəsi olduğunu qəbul edir.) Bu konsepsiyanın mahiyyəti ondan 

ibarətdir ki, o, ictimai inkiĢafı demoqrafik proseslərdən asılı (determinasiyalı) hesab edir. Lakin, 
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bukonsepsiya çərçivəsində iki bir-birinə zidd yanaĢma mövcuddur. Rus sosioloqu Maksim 

Kovalevski tərəfindən iĢlənib hazırlanmıĢ birinci yanaĢma təsdiq edir ki, əhali artımı ictimai 

inkiĢafın əsas faktorudur və məhz bunun nəticəsində bir iqtisadi tip baĢqası ilə əvəz olunur. Ġkinci 

yanaĢmanın müəllifi isə XX əsmr siyasi iqtisadının klassiki D.M.Keynsdir. Onun fikrinə görə, əhali 

artımı «Ģər qüvvədir» və bəĢəriyyətin baĢına gələn bütün müsibətlərin mənbəyi budur . (2) 

Demoqrafik problemlərin həlli istiqamətində ən mühüm nəzəriyyələrdən biri də Maltus 

nəzəriyyəsidir . Tomas Maltus ( 1766-1834 ) ingilis ruhanisi və iqtisad-çısıdır .O, 1798-ci ildə 

yazdığı ― Əhalinin sayı nəzəriyyəsi ― ilə məĢhurdur . Maltus sənaye inqilabından sonrakı dövrdə 

Ġngiltərədə yaĢayırdı . Ġngiltərə aristokratiyası sənaye inqilabı ilə yanaĢı mövqeyini və gücünü iĢçi 

sinfinə qarĢı itirməkdən qorxurdu. Bir tərəfdən də ucuz iĢçi qüvvəsinə çox ehtiyacları var idi. Bu 

dilemma nəticəsində idarəçi sinfin öz səhv anlayıĢı ilə gəldiyi nəticə bu oldu:  

Ġngiltərədə "aĢağı sinif" idarə altına alınmalı, əzilməli, gücləndirilməməli və iĢlədilməli idi. Maltus 

isə sürətlə artan əhaliyə qarĢı qeyri-kafi qalan qida qaynaqları tezisini qarĢıya qoyarkən həlli "aĢağı 

sinif"in çoxalmasını dayandırmaqda göstərib həm yoxsulları təhdid edirdi, həm də onlara qarĢı sərt 

tədbirlərin alınmasına səbəb olurdu .(1) 

Maltusun fikrincə əhali sayına nəzarət olunmadığı təqdirdə dünyaya bəlalar üz verəcəkdir. 

Maltus gəldiyi nəticəni bununla əsaslandırırdı: O ,qeyd edirdi ki , əhali sayı həndəsi silsilə ( 

2,4,8,16, 32...) ilə artdığı halda , onlara lazım olan qida ehtiyatlarının miqdarı isə ədədi silsilə 

(1,2,3,4,5..) ilə artır . (9) 

 Onun fikrincə əhalinin sayının tənzimlənməyəcəyi halda aclıq,səfalət və böhran qaçınılmaz 

olacaqdır . Maltus gec evlənmək , az uĢaq sahibi olmaq və s .kimi təkliflərin dövlət tərəfindən tətbiq 

olunmasının vacibliyini irəli sürürdü . Qeyd etmək lazımdır ki , bu siyasətə uyğunlaĢdırılmalı tərəf 

kimi aĢağı sinif təbəqələri nəzərdə tuturdu . Onun fikirlərinə əsasən insan azalmasından söhbət 

gedirsə bu təbii ki , kasıblar və zəiflər olmalıdır . Maltusun sözləri ilə desək ― Zəifsənsə ölməlisən ― 

. Maltusa görə kasıb adam zərərlidir, kasıb adam əlavə qida israf edir. Bu səbəbdən Maltus bir sıra 

özünəməxsus təkliflər irəli sürürdü . 

"Yoxsul çevrələrə təmizliyi tövsiyə etməyin əvəzinə, onları buna zidd olan vərdiĢlər yönündə 

cəsarətləndirməliyik. ġəhərlərimizdəki yolları daha dar etməli, evləri daha izdihamlı yerlərə 

çevirməli və vəbanın yayılması üçün səy göstərməliyik. Çöllüklərdə kəndlərimizi durğun su 

kənarlarında tikməli, məskunlaĢmanın bataqlıq sahələrdə və zərərli Ģərtlərlə də olsa, edilməsini 

təĢviq etməliyik. Ancaq hər Ģeydən kənar, zərərli xəstəliklər üçün alınan xüsusi tədbirləri və bəzi 

xəstəlikləri kökündən yox etmək üçün layihələr təĢkil edib insanlığa xidmət etdiklərini düĢünən 

xeyriyyəçiləri (ki, bu insanlar səhvə yol vermiĢlər) qınamalıyıq. ― (10) 

Maltusun təkliflərindən biri də müharibə idi. Müharibələr nəticəsində kütləvi insan qırğınları 

baĢ verir. Burada bir amil də vardır. Kapitalistlərin burada böyük qazancı var: silah alveri. 

Müharibə vasitəsilə həm kapitalist güclənəcək, həm də Maltusun ideyaları həyata keçərək insanlar 

qırılacaq. Maltus kasıb və ya yaĢayıĢ səviyyəsi aĢağı olanlar üçün yaradılmıĢ dövlət proqramlarının 

əlehdarı idi. Maltusçulardan sonra neo-maltusçuların fikri XX əsrdə öz təkmilləĢdirilmiĢ formasında 

fikirlər irəli sürüldü. Neo-maltusçulara görə, dünyanın bu böhranı hiss etməməsinin əsas səbəbi - 

texnologiyadır. 

Maltusçuluq Ġngiltərədə çox məĢhurlaĢdı. Bu cərəyan eyni zamanda zəngin-ləri kasıbların 

çəkdiyi acılara istiqamətli olaraq yerinə yetirmələri lazım olan vəzifələrindən qurtarmıĢdır. 

Hadisələrin axıĢı içərisində Maltusun səhvi sübut edildi və nəzəriyyə tam siyasi iqtisadiyyatda 

yavaĢ-yavaĢ ortadan qalxırdı ki, ona Darvinin bioloji yanaĢmasından yeni dəstək gəldi .(11) 
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Darvin "Növlərin mənĢəyi" kitabında Maltusun iddialarını tamamilə mənimsədiyini bu sözləri 

ilə qəbul edirdi: ― Təbii olaraq yüksək sürətlə çoxalan hər orqanik varlıq əgər yox edilməzsə, dünya 

qısa müddət içində tək bir cütün soyu ilə örtülərdi. Bu, istisnasız bir qaydadır. YavaĢ çoxalan insan 

əhalisi də son iyirmi beĢ ildə ikiqat artmıĢdır və bu nisbət göz önünə gətirildiyində önümüzdəki bir 

neçə min ildə insan soyu üçün həqiqətən də ayaq üstə duracaq yer qalmaz .‖  

Maltus və Darvinin fikirləri elmi dəlillərə əsaslanmadığına baxmayaraq böyük dəstək tapdı 

.Lakin bu düĢüncələr ciddi yanılmadır və heç bir elmi dəyərə sahib deyil .Bundan baĢqa, əhali 

planlamasını zəif və kasıbları ortadan qaldırmaqla təmin etməyi qarĢıya qoyan və kifayət qədər 

güclü olmayanların yox olmalarının lazım olduğunu ifadə edən bu dünyagörüĢü böyük zalımlıqdır. 

Necə ki, həyatı hüzuru, təhlükəsizliyi və anlayıĢı təməl alan bir sahə olaraq deyil, yalnız həyatda 

qalmağı, buna görə də amansız mübarizə aparmağı tələb edən sahə olaraq görən bu dünyagörüĢü 

cəmiyyətlərə böyük fəlakətlər gətirmiĢdir. 

Demoqrafiya sahəsində daha bir nəzəriyyə də vardır ki , bu ―Qızıl milyard‖ nəzəriyyəsidir . 

―Qızıl milyard ― nəzəriyyəsi Tomas Maltusun ideyalarına əsas-lanır və burda da əsas diqqət təbii 

resursların çatıĢmazlığına yönəldilib .Bu nəzəriyyəyə əsasən dünya əhalisinin ən az yarısı eyni 

dərəcədə resursların istehlakına baĢlayarsa bu resurslar kifayət olmaz.(12)  

―Qızıl milyard ― termini ilk dəfə Anatoli Kuzmiç tərəfindən ― Dünya Hökumət sahəsi : Rusiya 

və qızıl milyard ― və digər məqalələrdə iĢlədilib . Əsas ideya ondan ibarətdir ki , dünya üzərində 

yalnız bir milyard əhaliyə kifayət edəcək qədər resurs var . Sonradan bu termin rus yazıçısı Sergey 

Kara –Murza tərəfindən təbliğ edilmiĢdir .  

Yuxarıda bəhs etdiyim nəzəriyyələr demoqrafik problemlərin həlli istiqamətində ən mühüm 

nəzəriyyələrdir . Lakin bu mövcud nəzəriyyələrin heç biri demoqrafik problemlərin həlli üçün 

konkret , real addımların atılmasını nəzərdə tutmur . Ġnanıram ki , demoqrafik problem alternativ və 

daha yaxĢı vasətələrlə yaxın gələcəkdə öz həlli tapmıĢ olacaq .  
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MünaqiĢə bu və ya digər sahədə insan fəaliyyətinin mümkün nəticələrindən biri olaraq, bu və ya 

digər formada cəmiyyətin müxtəlif sahələrində özünü büruzə verir. Müəyyən məsələyə dair maraqların, 

mövqelərin, yanaĢmaların, dəyərlərin müxtəlifliyi münaqiĢənin yaranmasına səbəb olur. MünaqiĢələr 

fərdlər, qruplar və ölkələr arasında baĢ verir. Buna görə də, onları fərdlərarası, qruplararası və 

ölkələrarası münaqiĢə növlərinə bölürük. Qruplararası və ölkələrarası münaqiĢələr xarici münaqiĢələrə 

aid olunur. Beynəlxalq münaqiĢələr xarici münaqiĢələrin əsas növü kimi çıxıĢ edir. Beynəlxalq 

münaqiĢələrin əsasında iqtisadi ziddiyyətlər, diplomatik mübahisələr, ərazi iddiaları və digər səbəblər 

dayanır. (1, s. 179) 

Siyasi tarazlıq nəzəriyyəçilərinin nümayəndələri belə hesab edirdilər ki, təhlükəli qonĢuya qarĢı 

xoĢməramlı müharibə qanuni və ədalətlidir. Əgər qonĢu güclü olarsa, bu halda ən güclü dövlətə qarĢı 
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dayanan və öz gücünü digərinə diktə etməyə mane olan koalisiya yaratmağa cəhd göstərmək lazımdır. 

Beləliklə, ilk dəfə beynəlxalq siyasi münasibətləri tənzimləmək üçün koalisiya deyilən bir vasitədən 

istifadə etmək fikri ortaya çıxır. XVIII əsrdə müharibə aparmaq üçün koalisiya yaratmaq ideyasından 

müstəqil Avropa dövlətləri həvəslə istifadə etmiĢdir. Müəyyən mənada həmin dövrdə koalisiya 

beynəlxalq təĢkilatların və beynəlxalq hərbi-siyasi münasibətlərin tənzimlənməsində bir yenilik kimi 

nəzərə alınmalıdır. 

Klassik nəzəriyyə ilə paralel fəlsəfənin, xristianlığın inkiĢafı ispan teoloqu Fransisko de Vittoriyanın 

(XVI əsr), hollandiyalı Hüqo Qrotsinin (XVII əsr), Ġmmanuel Kantın (XIX əsr) və digərlərinin baxıĢları 

ilə əlaqədar olaraq siyasi tarazlıq nəzəriyyəsi utopik istiqamətdə inkiĢaf etmiĢdir. Insanların mənəvi, 

siyasi, iqtisadi birliyinin olması, həmçinin təhlükəsiz yaĢamaq hüququ və hərəkəti haqqında ideyalar 

idealist konsepsiyada öz əksini tapmıĢdır. Bu isə insanlar arasında daimi sülhün olmasına, beynəlxalq 

münasibətlərin hüquqi və mənəvi tənzimlənməsinə inam yaradır. Belə ki, Ġ.Kant hesab edirdi ki, 

dövlətin daxilində hüquqi cəmiyyətin formalaĢdırılması labüddür və gələcəkdə dövlətlərarası 

münasibətlər dünyanın daimi, harmonik tənzimlənməsi vəziyyətindən dəyiĢir. Idealistlər inanırdılar ki, 

beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənməsi vacibdir və yalnız bu, insanların öz tələblərində 

təhlükəsizliyin və sərbəst hərəkətlərinin təmin edilməsinə yönəldilən əsas tədbirlərdən biri ola bilər. 

Tarix boyu, eləcə də müasir dövrümüzdə beynəlxalq münaqiĢələr probleminin aktual məsələyə 

çevrilməsinə səbəb onların tənzimlənməsinin mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi olmuĢdur. Beynəlxalq 

münaqiĢələr ənənəvi və institusional metodlarla tənzimlənir. Ənənəvi metodlara aĢağıdakılar aiddir:  

1) danıĢıqlar, 

2) razılığa gəlməkdə qarĢı tərəflərə üçüncü tərəfin köməyi,  

3) vasitəçilik. 

Beynəlxalq təĢkilatların (məsələn, Millətlər Liqası, BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı və s.) 

formalaĢdırılması qeyd olunan məsələ ilə bağlı iki istiqamətin inkiĢafına Ģərait yaratdı. (1, s.183) 

Birincisi, beynəlxalq təĢkilatlar güc tətbiq edilən anadək yalnız dinc vasitələrdən istifadə etməlidirlər. 

BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Nizamnaməsinə əsasən, qarĢı tərəflər əvvəlcə ənənəvi prosedurların 

birindən istifadə etməlidirlər. Yalnız bunun faydası olmadıqda onlar BMT Təhlükəsizlik ġurasına 

müraciət edə bilərlər. Təhlükəsizlik ġurası isə münaqiĢənin tənzimlənməsi üçün istənilən vasitəni 

tövsiyə edə bilər. (6) Ġkincisi, institusional metodlardan istifadə edilməsi bu mexanizmlərə kollektiv 

xarakter verdi.  

Müasir dövrdə milli dövlətlərlə yanaĢı, beynəlxalq təĢkilatların da rolu getdikcə daha da geniĢlənir. 

Hazırda onlar mürəkkəb bir sistem təĢkil edərək dövlətlərarası münasibətlərdə, xüsusən dünyada gedən 

siyasi proseslərdə özünəməxsus rol oynayır. Onların beynəlxalq həyata mühüm və həlledici təsir 

göstərməsi müxtəlif tarixi mərhələlərdən keçərək, müasir dövrdə bu münasibətlərin institutlaĢmasında, 

dövlətlərarası qarĢılıqlı əlaqələrin və əməkdaĢlığın yaranmasında ciddi faktora çevrilmiĢdir. Müasir 

dövrdə beynəlxalq təĢkilatların mövcudluğu beynəlxalq münasibətlərə sabitlik, nizamlılıq və bitkin 

forma verir.  

Beynəlxalq münaqiĢələrin həllində beynəlxalq təĢkilatların rolunu araĢdırarkən ilk növbədə keçmiĢ 

təcrübə ilə bağlı bəzi nümunələrə nəzər salmaq əhəmiyyətlidir. Belə ki, dövlətlər arasında əməkdaĢlığa 

əsaslanma artıq XIV əsrdə özünü büruzə verir. 1305-ci ildə avropalı Ģahzadələrlə birləĢən Pyer Dubois 

belə bir təklif etmiĢdi ki, bir federasiya yaradılsın, onun millətlər məclisi formalaĢdırılsın və məclis 

tərəfindən həll edilməyən məsələlər doqquz nəfər hakimdən ibarət olan məhkəmə tərəfindən həll edilsin. 

1623-cü ildə Emerik Kruz münaqiĢələrin bütün dövlətlərin təmsil olunduğu hakimlər heyəti tərəfindən 

həll edilməsini təklif etmiĢdi. Bununla yanaĢı, beynəlxalq münaqiĢələrin həll edilməsi səylərinin, sülhə 
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yönəlmiĢ ilk təĢkilatlanmanın Avropa nizam sistemi olduğunu qeyd etmək mümkündür. (9, s. 45) 

Paris razılaĢması və Fransadakı nizamlanma ilə Vyana konfransı, 1648-ci il tarixli ―Vestfaliya 

sülhü‖, I Dünya Müharibəsindən sonra keçirilən Paris sülh konfransları arasında ən geniĢ və köklü 

dəyiĢikliklər gətirən beynəlxalq toplantıdır. Lakin sistemin iĢləməsinin sistematik olmasını söyləmək 

mümkün deyil. Avropa uzlaĢma sistemi fəaliyyətini, lazım gəlsə, nəhəng qüvvələrin təĢəbbüs və 

nəzarətində yığıĢan beynəlxalq konfranslar formasında davam etdirmiĢdir. Avropa uzlaĢması həqiqi bir 

beynəlxalq idarəetmədən iki baxımdan fərqlidir. Ġlk öncə o, təĢkilatlanmıĢ deyildi. Böyük dövlətlər 

arasında nizamlı olaraq toplaĢmaq üçün razılaĢdırılmıĢ müqavilə mövcud deyildi. Böyük dövlətlər 

beynəlxalq vəziyyət nə vaxt ümumi fəaliyyət tələb edirdisə, o zaman toplanırdı. Digər tərəfdən, Avropa 

uzlaĢması toqquĢmaları dayandıracaq, birgə qərar və fəaliyyət üçün hədləri təmin edəcək mənəvi razılıq 

birliyindən məhrum idi. Buna baxmayaraq, Avropa uzlaĢması mövcudluğunu davam etdirdiyi XIX əsr 

ərzində ümumi sülhü qorumaq yolunda böyük uğurlar nümayiĢ etdirmiĢdir.(5, s. 87)  

Beynəlxalq problemlərin müzakirə edilərək əməkdaĢlıq yolu ilə həll edilməsi baxımından mühüm 

təsisat 1899-cu il və 1907-ci il Haaqa sülh konfransları sistemi olmuĢdur. Avropa uzlaĢması sistemi 

çərçivəsindəki toplantılara nisbətən daha geniĢ Ģəkildə təĢkil olunan bu konfranslar, onların böyük 

əksəriyyəti kimi böhran və ya müharibədən sonra yaranmıĢ vəziyyətlərdə yeni tarazlığı formalaĢdırmaq 

üçün deyil, böhran və ya müharibələrin meydana çıxması ehtimallarını və ya bu hallarda tərəflərin 

itkilərini azaltmağı qarĢısına məqsəd qoyurdu.  

XIX əsrdə idealizm liberalizm və pasifizm nəzəriyyələrində inkiĢaf etmiĢdir. Iki dünya müharibəsi 

dövründə beynəlxalq siyasi münasibətləri tənzimləmək vasitələri və təĢkilat formaları problemləri üzrə 

idealistlər və realistlər arasında elmi mübahisələr baĢ vermiĢdir. Idealizmin tərəfdarları beynəlxalq 

təĢkilatların köməkliyi və onların sayının artırılması ilə beynəlxalq münasibətlərin demokratikləĢməsinə, 

müharibələrin və hərbi münaqiĢələrin dayandırılmasına nail olmaq mümkün olduğunu bildirirdilər. 

Siyasi təcrübədə idealizm Birinci Dünya müharibəsindən sonra Amerika Prezidenti Vudro Vilson 

tərəfindən 1920-ci ildə iĢlənib hazırlanmıĢ «Millətlər cəmiyyəti» Proqramı ətrafında toplanma Ģəklində 

həyata keçirilmiĢdir ki, bu da beynəlxalq münasibətlərin çoxtərəfli tənzimlənməsində ilkin təĢkilatlardan 

biri sayılır. «Millətlər cəmiyyəti»nin idealist baxıĢlarının təcrübi olaraq həyata keçirilmiĢdi, lakin 30-cu 

illərdə Avropada gərginliyin artması, faĢizmin aqressiv siyasəti bu ideyanın məhvinə səbəb oldu. Bu 

zaman beynəlxalq münasibətlərin çoxsahəli konsepsiyalarının tənzimlənməsində beynəlxalq 

təĢkilatların köməkliyi ideyası vacib Ģərtlərdən biri hesab edildi. (2, s.191) 

1919-cu ilin 28 aprelində ilk universal institut kimi Millətlər Liqasının təsis edilməsi sülh və 

təhlükəsizliyin qorunmasında effektsiz oldu. Çünki aparıcı Avropa dövlətlərinin rəhbər dairələri öz 

xalqlarının tələbi ilə məcburən belə bir institut təsis etdilər. Əslində isə onlar dünya siyasətində 

qərarlarına tabe olacaqları müstəqil mərkəzlərin mövcud olmasını istəmirdilər. Millətlər Liqasının 

təsisçiləri arasında rəqabət təĢkilatın fəaliyyətinə təsirsiz ötüĢə bilməzdi.  

Beynəlxalq münaqiĢələrin həll olunması ilə bağlı araĢdırmanı universal təĢkilat olan BMT-nin 

timsalında nəzərdən keçirmək məqsədə uyğundur. Beləliklə, Ġkinci Dünya müharibəsi birincidən daha 

amansız oldu və sülhün qorunması üçün ümumdünya təĢkilatlarına ehtiyac məsələsini yenidən gündəmə 

gətirdi. 1945-ci il oktyabrın 24-də BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı yaradıldı. BMT dünyada sülhün 

möhkəmləndirilməsi üçün müvafiq hüquq və qərar sisteminə malikdir. Onların sırasına insan hüquqları 

müdafiəsinin gücləndirilməsi, münaqiĢələrin aradan qaldırılması üçün preventiv addımların atılması, 

demokratiyanın müdafiəsi və lazım gəldikdə seçkilərin keçirilməsinə kömək, humanitar aksiyalar, 

qaçqınların öz yerlərinə qaytarılması, sosial-iqtisadi infrastrukturun inkiĢafının təmin edilməsi daxildir. 

(3, s. 438) 
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 Beynəlxalq təhlükəsizliyin təminatının qlobal mexanizminin hüquqi əsası var. Məhz həmin hüquqi 

əsas BMT-nin üzv dövlətlərinin milli təhlükəsizliyi təmin etmə sahəsində fəaliyyətlərinin nizamlayıcı 

funksiyanı həyata keçirir. BMT-nin nizamnaməsi yalnız beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin 

olunmasını qarĢısına məqsəd kimi qoymur həm də onun həyata keçirilməsində mexanizmin 

yaradılmasın da nəzərdə tutur (4, s. 144). BMT-nin beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması 

mexanizmində əsas yeri Təhlükəsizlik ġurası tutur. BMT-nin gündəmində dəfələrlə təhlükəsizliyin 

təmin olunması üçün universal mexanizmin hazırlanması məsələsi qoyulub. Nəticə olaraq 1982-ci ildə 

BMT-nin BaĢ Assambleyasının 37-ci sessiyasında beynəlxalq mübahisələrin sülh yolu ilə həll olunması 

haqqında Manila Deklarasiyası layihəsi irəli sürülüb. Deklarasiya Təhlükəsizlik ġurası və BaĢ 

Assambleyanın əsas funksiyaların saxladı və eyni zamanda BaĢ Katibin beynəlxalq təhlükəsizliyin 

təmin olunmasında iĢtirakını təmin etdi. Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin siyasi-hüquqi təmin 

olunmasında BMT-nin əsas orqanı Təhlükəsizlik ġurası hesab olunur. (7, s.70) 

 BMT-nin Nizamnaməsində sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün mübahisə və münaqiĢələrin 

sülh yolu ilə həlli yolları mövcuddur. Nizamnaməsində maddə 33-də mübahisələrin sülh yolu ilə 

həllinin 2 əsas vasitəsi göstərilir:  

1) Mübahisə edən tərəflərin səyi ilə;  

2) Üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə. 

 Bu maddədə həmçinin sülh vasitələrinin digər növləri də göstərilmiĢdir:  

- danıĢıqlar,  

- vasitəçilik,  

- məhkəmə  

- arbitraj. (8, p. 37) 

BMT beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün məcburi tədbirlər olan hərbi 

əməliyyatların dayandırılması və sanksiyaların tətbiqini həyata keçirə bilir. Əgər Təhlükəsizlik ġurası 

vəziyyətin gərginləĢdiyini görürsə, o, bu zaman ağır sanksiyalar tətbiq edə və silahdan istifadə edə bilər. 

Ağır sanksiyalara aĢağıdakılar addir: tam və ya qismən iqtisadi münasibətlərin kəsilməsi, dəmiryolu, 

dəniz, hava, poçt, teleqraf, radio və digər əlaqələrin kəsilməsi, eləcə də diplomatik əlaqələrin kəsilməsi. 

Təhlükəsizlik ġurası dəfələrlə qeyri-hərbi xarakterli sanksiyalardan aĢağıdakılara qarĢı istifadə etmiĢdir: 

Cənubi Rodeziya (1966, 1968r), CAR (1977), Ġraq (1990), Yuqoslaviya (1991), Liviya (1992), Somali 

(1992), Haiti (1993), Anqola (1993), Ruanda (1994), Liberiya (1995), Ġraq (2003). Sanksiyalar yalnız 

silahın ölkəyə gətirilməsi və digər məsələlərə embarqo ilə deyil həm də bir sıra maliyyə sanksiyalarının 

da tətbiqinə qədər gedib çatır.  

BMT beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində ölkələrdə aĢağıdakı hallarda 

əməliyyatlar aparır: vətəndaĢ müharibəsi olduqda (Livan), mövcud olan dövlətin dağılması zamanı 

(Yuqoslaviya), xaos olduqda (Somali), güc yolu ilə sülhə nail olmaq üçün əməliyyatın keçirilməsi lazım 

olanda (Küveyt). (6) BMT tərəfindən sülhün təmin olunması üzrə əməliyyatlar formalaĢmıĢdır və 

hazırda davam etməkdədir. Bu əməliyyatların 2 növü var: 1) silahsız zabitlərdən - ―mavi beretlərdən‖ 

ibarət hərbi nəzarətçilərin missiyası (belə orqan ilk dəfə 1948-ci ildə Fələstin məsələsində sülh Ģərtlərinə 

əməl olunmasına nəzarət üçün istifadə olunmuĢdur), 2) yüngül silahlarla təchiz olunmuĢ milli hərbi 

birləĢmələr ―mavi dəbilqə‖ ilə sülhün təmin olunması əməliyyatları (ilk belə əməliyyat 1956-cı ildə 

Yaxın ġərqdə həyata keçirilmiĢdir). Hər iki növ əməliyyatlardan 2003-cü ilə qədər 50-yə qədəri həyata 

keçirilmiĢdir.  

BMT-də sülh və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün və bu mexanizmin effektivliyinə nail olmaq üçün 

və onun hüquqi əsasını möhkəmləndirmək üçün bir sıra bəyannamələr və qətnamələr qəbul edilmiĢdir: 
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1) Beynəlxalq Təhlükəsizliyin möhkəmləndirliməsi üçün 1972-ci il Bəyannaməsi; 2) Təhdidin müəyyən 

olunması haqqında BaĢ Assambleyanın 1974-cü il 14 dekabr 3314 (XXIX) saylı qətnaməsi; 3) 

Beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə hədə ola biləcək mübahisə və münaqiĢələrin qarĢısının alınması və 

BMT-nin bunda rolu adlı 1988-ci il Bəyannaməsi; 4) BMT-nin Nizamnaməsinə uyğun olaraq 

beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsində dövlətlərin bütün aspektlərdə əməkdaĢlığını 

nəzərdə tutan 1989-cu il Təhlükəsizlik ġurasının 44121 saylı qətnaməsi. (10) 

1991-ci il oktyabrın 18-də dövlət müstəqilliyini bərpa etmiĢ Azərbaycan da dünya dövlətləri ilə 

hərtərəfli qarĢılıqlı əməkdaĢlığın qurulması və müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi məqsədilə BMT 

üzvlüyünə daxil olmaq üçün zəruri addımlar atdı. BMT kimi mötəbər beynəlxalq təĢkilatın tribunası 

Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmıĢ və kəskin informasiya blokadası Ģəraitində yaĢayan Azərbaycan 

ölkədə və regionda baĢ verən proseslər haqqında beynəlxalq ictimaiyyəti daha obyektiv və dolğun 

məlumatlandırmaq üçün yeni imkanlar açırdı. Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan 

ərazilərinin iĢğalı ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik ġurasında 4 qətnamə qəbul olunmuĢdur. Cəzasız 

qalan Ermənistan ruhlanaraq bu qətnamələrə məhəl qoymadı. Çox təəssüf ki, dünya birliyi Ermənistanın 

bu açıq-aĢkar təcavüzkarlığına göz yumdu.  

Son illər, xüsusilə böhranlar dövründə ayrı-ayrı siyasətçilər və politoloqların çıxıĢlarında BMT-nin 

marginallaĢdırılması ifadəsinə rast gəlinir. Bu ittihamlar bir çox münaqiĢələrin nizamlanmasında 

təĢkilatın effektsiz fəaliyyətinə, aktual beynəlxalq məsələlərlə bağlı nüfuzlu və etibarlı qərar qəbul 

etmək qabiliyyətinin olmamasına (məsələn, Dağlıq Qarabağ problemi), habelə ayrı-ayrı dövlətlərin 

(ABġ 2003-cü ildə Ġraqda) və regional təĢkilatların (NATO 1999-cu ildə Yuqoslaviyada) BMT-nin 

Nizamnamə normalarını pozaraq hərəkət etmələrinə əsaslanır. Bu vəziyyətin əsas səbəblərindən biri 

odur ki, təĢkilat 60 il əvvəl baĢqa beynəlxalq vəziyyətdə yaradılmıĢdır və bu gün onun islahata ehtiyacı 

var.  

Beləliklə, münaqiĢələrin tənzimlənməsində hüquqi elementin rolu ilk növbədə beynəlxalq hüquq 

normalarını BMT, ATƏT kimi təĢkilatlar vasitəsilə yeridərək dövlətləri təcavüzkar siyasətdən 

yayınmağa vadar etməkdir.  
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Məqalə beynəlxalq terrorizmdə islam amili məsələsinə həsr olunmuşdur. O cümlədən tarixi 

dəlillər, islam dini nöqteyi nəzərindən yanaşma və siyasi proseslərin təhlili vasitəsilə islam və 

terrorizm anlayışları arasındakı fərqlər göstərilmişdir. 
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ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В МЕЖДУНАРОДНОМ ТЕРРОРИЗМЕ 

 

Статья посвящена проблеме - ислам в международном терроризме, который является 

актуальной проблемой современных международных отношений. В том числе показаны 

факты доказывающие различие явлениий ислам и терроризм. 
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ISLAMIC FACTOR IN INTERNATIONAL TERRORISM 

 

Article is dedicated to the problem – islam in international terrorism, which is the actual 

problem of the modern international relations. There is shown the facts which proves the difference 

of conceptions islam and terrorism. 

Key words: terrorism, islam, organization, jihad, ideology 

 

Müasir dövrdə, demək olar ki, tez-tez kütləvi informasiya vasitələrində rast gəlinən müxtəlif 

xarakterli partlayıĢlar, terror aktları adi hala çevrilmiĢdir. Artıq vəziyyət o həddə çatmıĢdır ki, bir 

neçə nəfərin ölümü ilə nəticələnən əməliyyat demək olar terror hesab edilmir. XX əsrin ortalarından 

baĢlayaraq terror məfhumu ―beynəlxalq terrorizm‖lə əvəz olundu ki, bunun da ciddi səbəbləri 

vardır. Kommunikasiyanın sürətlənməsi, dövlətlərin siyasi, iqtisadi maraqlarının geniĢlənməsi, bir 

sözlə qloballaĢma Ģəraitində terrorizm də qlobal xarakter aldı. 

Beynəlxalq terrorizm fəaliyyətinin əsas obyektləri bu və ya digər dövlətin, yaxud dövlətlər 

qrupunun daxili və xarici təhlükəsizliyi, onların ictimai və dövlət quruluĢunun konstitusion 

əsaslarıdır. Əsas məqsədlər isə dövlət idarəçiliyini dağıtmaq, böyük iqtisadi zərbə yetirmək və 

hərbi-siyasi stabilliyi pozmaqdır (6,s.22).  

Ötən əsrin 90-cı illərində ekstremist qruplaĢmaların sayı sürətlə artamağa baĢladı. Bu dönəmdə 

özünün aktivliyinə görə dünya dinlərindən biri olan islam pərdəsi altında beynəlxalq terrorizm ön 

yerə çıxdı. XX-XXI əsrlərdə islam adı ilə ekstremist təĢkilatların fəaliyyətinin geniĢlənməsi ilə 

bağlı problem o qədər böyüdü ki, geopolitik ad aldı (6,s.121). Bu dönəmdə yaranan radikal terrorçu 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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qruplaĢmalar əsas ideologiyalarını islamla bağlayırdılar. Ġlk öncə bir məsələyə diqqət yetirmək 

lazımdır ki, islam VII əsrdə meydana gəlmiĢ dindir. ―Ġslam terrorizm‖i anlayıĢı isə müasir dövrün 

terminidir. Ġdeologiyasından, bağlı olduğu məqsədlərdən asılı olmayaraq, əgər terrorizmin kökünü 

dinlə bağlamaq məsələsi ortaya qoyularsa, nəzərə almaq lazımdır ki, tarixdə ilk terror aktı 

yəhudilərin dini sektası ―Zeolotos‖un Roma iĢğalçılarına qarĢı həyata keçirdiyi cinayətlər hesab 

edilir. Lakin, Ģübhəsiz ki, terrorizmin kökünü hər hansı bir dini ideologiya ilə əlaqələndirmək doğru 

deyil. Beynəlxalq terrorizm sırf siyasi məqsədlərdən irəli gələn cinayət növüdür. Bəs islam amili 

beynəlxalq terrorizmdə niyə kök saldı və yaxud radikal terror təĢkilatlar niyə islamı əsas bayraq 

olaraq irəli çəkirlər? Bu sualın cavabı çox sadə və eyni zamanda dolayı olan səbəblərə bağlıdır.  

Ġlk öncə qeyd etmək lazımdır ki, ―islam terrorizmi‖ anlayıĢı hələ ötən əsrin ortalarından istifadə 

edilməyə baĢlansa da, ABġ-ın Nyu York Ģəhərində 2001-ci il 11 sentyabr tarixində törədilmiĢ, 2977 

insanın ölümü ilə nəticələnən terror aktından sonra ―islam terrorizmi‖ beynəlxalq siyasətin əsas 

prioritetinə çevrildi. DüĢmənin kim olduğu məlum olduğu halda dünyada, demək olar ki, rəsmi 

Ģəkildə ―islam terrorizmi‖ adı ilə müsəlman ölkələri ABġ və ona müttəfiq olan böyük güclərin 

qlobal iĢğalçılıq siyasətinin baĢlıca hədəfinə çevrildi. Vəziyyət o həddə çatdı ki, artıq Avropada 

müsəlmanlara qarĢı antipatiya və vahimə formalaĢmağa baĢladı. Qərəzli və ya qeyri-peĢəkar 

tətqiqatçılar bu məsələdə əsas günahı islam dini ilə bağlayırlar. Halbuki, islam insanları sülhə, 

həmrəyliyə səsləyən son dərəcə insani bir inanc sistemidir. Məhz, buna görə də, sırf siyasi 

məqsədlərdən irəli gələn terrorizm təĢkilatlarının formalaĢması və fəaliyyətlərini islam 

ideologiyasının nəticəsi kimi dəyərləndirmək doğru deyil. Yüz minlərlə yatmıĢ dinc əhalinin 

Xerosima və Nakasakidə atom bombardmanı zamanı məhv edilməsində heç kim katolikləri 

(təyyarəçilər katoliklər idi) terrorizmdə günahlandırmır, Aum-Cenrike sektasının törətdiyi 

dəhĢətlərdən sonra heç kim nə buddizmi, nə xristianlığı, nə də Yaponiyanı ekstremizmdə 

günahlandırmadı, Ġraqın, Sudanın, Əfqanıstanın raket atəĢinə tutulmasında, Yuqoslaviyanın 

partlayıcıların sayına görə gücü Xerosimaya düĢən bombadan 2 dəfə çox olan bomba ilə 

amamsızcasına bombardman edilməsində heç bir yerdə xristian terror haqqında danıĢılmadı 

(1,s.163). 

Ġslam dini hal-hazırda dünya miqyasında sürətlə yayılmaqda olan və kifayət qədər güclü 

mövqeyi olan bir dindir. Bipolyar dünya sistemi mövcud olduğu bir dövrdə ABġ və SSRĠ-nin 

apardığı ―soyuq müharibə‖ zamanı mövqe uğrunda mübarizənin aparıldığı dövlətlər sırasında islam 

ölkələri çoxluq təĢkil edirdi. Bu ölkələrdə siyasi mövqe qazanmaq üçün islam dinindən istifadə 

olunmağa baĢlandı. Hətta ateist dövlət olan SSRĠ üçün bu çətin olmadı. SSRĠ kommunist 

ideologiyası ilə islamın prinsipləri arasında yaxınlıq formalaĢdırmaqla ərəb ölkələrində öz 

mövqeyini gücləndirməyə baĢladı. Eyni zamanda əvvəllər SSRĠ rəhbərliyi ilə əməkdaĢlıq edən 

radikal millətçi və dini təĢkilatlar Fələstin xalqının azadlığı uğrunda mübarizə adı altında Səudiyyə 

Ərəbistanına üz tutdular (7,s.124). Səudiyyə Ərəbistanı ərəb ölkələri arasında islamın beĢiyi 

olmaqla yanaĢı, kifayət qədər zəngin və iqtisadi potensiala malik bir ölkədir. Xüsusilə, ötən əsrin 

60-cı illərində Yaxın ġərq münaqiĢəsinin daha da alovlanması SSRĠ-nin ―dostlar‖ının Ġsrail 

qarĢısında məğlubiyyəti, üstəlik iqtisadiyyatın geriləməsi bu ölkələrin SSRĠ-dən uzaqlaĢmasına 

Ģərait yaratdı. Bundan baĢqa ABġ və onun müttəfiqlərinin fəaliyyəti nəticəsində ərəb ölkələrində 

kommunist təsirlərin zəiflədilməsi mübarizəsinə baĢlandı ki, burada da əsas silah islam oldu. BaĢqa 

sözlə desək, ateist dövlətə qarĢı antikommunist meyllərin yaradılması üçün bu ideologiyanın islama 

zidd tərəfləri vurğulanırdı. Ġslamın əsas ideologiya olaraq istifadə edilməsi radikal ekstremist 

təĢkilatların bu bayraq altında fəaliyyətinə Ģərait yaradırdı.  
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XX əsrin 70-ci illərində yaranan radikal terrorçu təĢkilatların əsas qayəsini Fələstinin ərazi 

bütövlüyünə dəstək məsələsi təĢkil edirdi. 1978-79-cu illər Ġran inqlabı və SSRĠ-nin 1979-cu ildə 

Əfqanıstana müdaxiləsi beynəlxalq durumda ciddi dəyiĢiklik yaratdı. Yeni yaranmıĢ Ġran Ġslam 

Respublikası Fələstinin azadlığı uğrunda mübarizə üçün əsas dəstək nöqtəsinə çevrildi. Ġsrailin və 

Səudiyyə Ərəbistanının ABġ-ın yaxın müttəfiqləri olduğundan bu dövrdə Ġran Ġslam Respublikaının 

yeni yaranan radikal terrorçu təĢkilatların baĢlıca ―idealı‖na çevrilməsi təəccüblü deyil.  

Uzun müddət yaxın müttəfiq olan Çin və Əfqanıstanın əldə saxlanması üçün SSRĠ-nin 

mübarizəsi, belə demək olarsa, bu imperiyanın tənəzzülünə yol açdı. 1979-cu ildə SSRĠ qoĢunları 

Əfqanıstanda ABġ meylli Aminin hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə bağlı bu ölkəyə müdaxilə etdi. 

Burada SSRĠ qoĢunlarına qarĢı mübarizə aparan radikal qüvvələr özlərini mücahidlər 

adlandırırdılar. Hansı ki, onlar Taliban hərəkatının əsasını qoymuĢdular. Bu zaman Səudiyyə 

Ərəbistanlı varlı biznesmen Usama bin Laden Əfqanıstana mucahidlərlə birgə vuruĢmağa gəlmiĢ, 

dolayısı ilə ABġ-a yardım etmiĢdir. Lakin SSRĠ-nin Əfqanıstan avantürasının uğursuzluqla 

nəticələnməsindən sonra Usama bin Laden mücahidlər arasında fəaliyyətini daha da geniĢləndirmiĢ 

və 1988-ci ildə Əl-Qaida təĢkilatını yaratmıĢdır. Bundan sonra bin Laden öz mübarizə oxunu ABġ-a 

qarĢı yönəltmiĢ və onu Ġslamın ən böyük düĢməni kimi qəbul etmiĢdir.  

Məlumdur ki, ABġ vəhhabi mücahidləri (?) təĢkilatlarının yaradılması üçün bütün operativ və 

material əsaslardan istifadə etdi, bunlar 1980-ci illərdə Əfqanıstana Sovet müdaxiləsinə qarĢı 

mübarizə aparırdılar. Eyni zamanda Talibanın yaradılması və silahlanması üçün əsaslı yardım 

göstərmiĢ, lakin tezliklə özləri də onlarla mübarizəyə baĢlamıĢlar. (5,s.124) 

Vəhhabilik XVIII əsrdə Səudiyyə Ərəbistanda yaranmıĢ müasir dini cərəyandır. Ġlk vaxtlar 

lokal xarakterdə fəaliyyət göstərsə də, daha sonra siyasi alətə çevrildi. Vəhhabilik təlimindən həm 

terrorçu təĢkilatların hazırlanması, həm də müasir dövrdə siyasi çevriliĢlərin həyata keçirilməsi və 

vətəndaĢ müharibəsinin qızıĢdırılmasında istifadə olunur.  

Vəhhabi ―mücahidlər‖lə birgə vuruĢan bin Laden vətənə qayıtdıqdan sonra hökümətlə 

qarĢıdurma yaranır. Yəmən sərhəddində ABġ qoĢunlarının yerləĢdirilməsinə etiraz edən bin Laden 

1991-ci ildə Sudana, oradan da 1995-ci ildə Əfqanıstana gəlir. Hələ Əfqanıstana gəlməmiĢdən əvvəl 

ABġ tərəfindən terror fəaliyyətində günahlandırılan bin Laden burada bu fəaliyyətini geniĢləndirir. 

Əl-Qaida üzvləri, əsasən Əfqanıstan müharibəsinin veteranları özlərini ―mücahidlər‖ adlandıraraq 

ABġ-ı əsas hədəfləri kimi müəyyən edirlər. Maraqlıdır ki, ilk əvvəl Səudiyyə Ərəbistanından gələn 

və talibançılarla birgə, məhz, SSRĠ-yə qarĢı vuruĢan bin Laden öz hədəfini tam əks istiqamətə 

dəyiĢərək ―soyuq müharibə‖nin digər iĢtirakçısı SSRĠ-nin əsas düĢməni olan ABġ-a yönəldir. Belə 

demək olarsa, bu SSRĠ-nin bir döyüĢdə qalib gəlməsi idi. Qeyd edək ki, bu dəfə də ―soyuq 

müharibə‖nin aləti kimi islam bayrağından məharətlə istifadə edildi.  

Bütün dünyanı lərzəyə salan 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrindən sonra Əfqanıstan saysız-

hesabsız günahsız qurbanlar hesabına hədəf kimi müəyyən edildi. Məhz, bu hadisədən sonra ―islam 

terrorizmi‖ ifadəsi populyarlaĢdı. Bu terror aktında özlərini kamikadze adlandıran terrorçular iĢtirak 

etmiĢdilər. Halbuki, islam dini haqqında müəyyən məlumatı olan və Qurani-Kərimin əsas 

müddəaları ilə qismən tanıĢ olan dinindən, irqindən, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər 

kəs bu dəhĢətli cinayətin bir müsəlman tərəfindən törədilə bilməyəcəyinə əmin ola bilər.  

Artıq terror fəaliyyətində kamikadze adlandırılan Ģəxslər partlayıcı vasitələrlə insanların kütləvi 

toplaĢdığı yerlərdə özlərini partlatmaları adi hala çevrilmiĢdir. Belə bir yanlıĢ təsəvvür formalaĢıb 

ki, kamikadze mütləq mənada müsəlman ola bilər. Lakin tarixi faktlar göstərir ki, gerçək 

kamikadzelər Yaponiyada mövcud olmuĢdur. Yapon dilində ―kami‖ – ilahi, ―kaze‖ külək deməkdir 
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ki, burada müqəddəs amal uğrunda ölümə razılaĢmaq mənası ifadə olunur. Əlbəttə, belə bir 

ideologiya, əgər vətəni müdafiə uğrunda olarsa, islam baxımından məqbul hesab edilir və terrorizm 

deyil, müqəddəs Ģəhidlik kimi dəyərləndirilir. Məsələn, Birinci Dünya müharibəsi illərində yapon 

təyyarəçiləri öz vətənləri uğrunda bilərəkdən özlərini ölümün ağuĢuna atmalarını buna misal 

göstərmək olar. Lakin islam dininin ehkamlarına görə, günahsız insanların kütləvi ölümünə səbəb 

olmaqla insanın bilərəkdən öz həyatına son qoyması böyük və bağıĢlanmaz günah hesab edilir. 

Müasir dövrdə kamikadzelər demək olar ki, yalnız terrorçular sırasında rast gəlinir və onlar öz 

vətənlərinin müdafiəsi üçün deyil, günahsız insanların kütləvi qırğını hesabına bu addımı atırlar. 

Sülh, humanizm tərəfdarı olan islam dini üçün terrorizm tamamilə yad bir anlayıĢdır. Qurani-

Kərimin müxtəlif surələrində Ģiddət, zülm və qətllər pislənilmiĢdir. ―... Hər kəs bir kimsəni 

öldürmüĢ (bununla da özündən qisas alınmağa yer qoymamıĢ) və yer üzündə fitnə-fəsad törətməmiĢ 

bir Ģəxsi öldürsə, o bütün insanları öldürmüĢ kimi olur. Hər kəs belə bir kimsəni diriltsə (ölümdən 

qurtarsa) o bütün insanları diriltmiĢ kimi olur. ...‖ (Maidə 5/32)(3,s.116). Onlara: ― yer üzündə küfr 

və (möminləri aldadaraq) fəsad törətməyin dedikdə: ―Bizim iĢimiz ancaq yaxĢılıq etməkdir‖ – deyə 

cavab verirlər. Yaxud, baĢqa bir ayədə bu məqsədlə deyilir: ―Bilin ki, onlar fəsad törədəndirlər, 

lakin ―bunu‖ dərk etmirlər‖. (Bəqərə 2/11,12)(3,s.3).  

 XX əsrin 30-cu illərində ərəb ölkələrində terror hərəkatına canlanma verən, məhz, Yaxın 

ġərq münaqiĢəsi olmuĢdur. Belə ki, bu dövrdə formalaĢan Həmas (1987), Hizbullah (1982) 

təĢkilatları öz fəaliyyətlərinin əsas qayəsini bununla bağlayırdılar. Həmas təĢkilatı öz gerbinin 

üzərində Fələstini görmək istədikləri sərhədlər çərçivəsində təsvir etmiĢdir. Bununla da, bu təĢkilat 

münaqiĢə ilə bağlı mövqeyini nümayiĢ etdirmiĢ olur. TəĢkilat islami təĢkilat kimi tanınsa da, 

sonrakı fəaliyyəti bnun əksini sübut etdi. Belə ki, əsas düĢməni Ġsrail olan bu təĢkilat daha sonra 

terror fəaliyyətinə baĢlamıĢ olur. Xüsusilə də, özünəqəsdçi terrorçular vasitəsilə müxtəlif xarakterli 

terror əməliyyatları həyata keçirilir.  

Dini xarakterli və əsas hədəfi Ġsrail olan digər təĢkilat Ģiə təmayüllü hesab edilən Hizbullahdır. 

Əslində dini ideologiya vasitəsilə birbaĢa islam bayrağı altında hər hansı bir təĢkilat, partiya, qeyri-

hökümət təĢkilatı, qrup və s. düĢmənə qarĢı və ya sülhün qorunması, bərpası uğrunda bir sözlə bu və 

ya digər məqsədlər uğrunda fəaliyyəti normal hal hesab edilə bilər. Lakin həmin təĢkilat artıq güc, 

zorakılıq, birbaĢa olaraq terrordan istifadə edirsə, burada artıq nə islam, nə də digər ilahi dinlərdən 

söhbət gedə bilməz. Livanda yaradılan Hizbullah təĢkilatının adının mənası ―Allahın partiyası‖ 

deməkdir ki, burada məqsəd əgər sırf siyasi maraqlara bağlı olarsa, islama uyğun olan və qəbul 

edilə bilən istilah deyildir. TəĢkilatın ali məqsədi isə sionizmə və imperializmə qarĢı cihad 

müharibəsi, Ġsrailin məhv edilməsi, Qüds üzərində islam nəzarətinin bərpa edilməsi və Livanda Ġran 

tipli islam dövlətinin yaradılmasından ibarətdir(2,s.565). Qeyri-rəsmi mənbələrdə Hizbullah 

təĢkilatının, məhz, Ġran Ġslam Respublikası tərəfindən dəstəkləndiyi bildirilir. Maraqlıdır ki, Ġran 

Ġslam Respublikasının istər daxili, istər xarici hər hansı bir addımına etiraz edən vətəndaĢlar, 

islamın, onun müqəddəs kitabının təhqirinə yol verirlər. Yaxud da özlərini islam təĢkilatı adlandıran 

terrorçu qruplaĢmaların fəaliyyətinə bir növ cavab olaraq Qurani-Kərimin yandırılması, islamı 

aĢağılayan filmlərin çəkilməsi, islamın, müsəlmanların, Məhəmməd Peyğəmbərin təhqir edilməsi 

Avropa və Amerikada populyar hal almıĢdır. Təbii ki, bu vəziyyətin yaranmasına yol açan əsas 

səbəblərdən biri bu təĢkilatların islamın adından çıxıĢ etmələri ilə bərabər, həm də güc dövlətlərinin 

də ―terror müharibəsi‖ndən məharətlə istifadə etmələridir.  

Bu gün çox az sayda terror qruplaĢmalar sərbəst fəaliyyət göstərir. Terrorçu təĢkilatların 

fəaliyyəti üçün külli miqdarda maliyyə vəsaiti, yerləĢmə yeri, silahlanması məsələləri maraqlı olan 
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dövlətlərin dəstəyi vasitəsilə həyat keçirilir. BaĢqa sözlə desək, terror təĢkilatlarının dövlətlər 

tərəfindən məqsədyönlü olaraq dəstəklənməsi açıq Ģəkildə onun yanlız bir ―ideologiya‖ ilə - 

siyasətlə bağlı olduğunu sübut edir. Təəssüf ki, bu gün ―terror müharibəsi‖nin qurbanları məhz buna 

yol açanlar, iĢtirak edənlər deyil, günahsız dinc vətəndaĢlardır. Müasir dövrdə beynəlxalq 

terrorizmdə məhz ―islam terrorizmi‖ ifadəsi demək olar ki, rəsmiləĢsə də, terrorun qurbanına 

çevrilən dinc vətəndaĢlar arasında müsəlmanlar da çoxluq təĢkil edir.  

1990-cı illərin əvvəllərində ―soyuq müharibə‖ baĢa çatanda ehtimal edilirdi ki, siyasi mübarizə 

kimi terrorizm tənəzzülə doğru gedəcək. Lakin gözləntilər nəticəsini vermədi (5,s.112), əksinə 90-cı 

illərdə terror aktları daha da intensiv xarakter aldı. Əslində SSRĠ dağıldıqdan sonra ABġ-ın 

rəqibinin ortadan çıxması ilə bu rəqabətə son qoyulduğu düĢünülsə də, yeni yaranan Rusiya 

Federasiyasının xarici siyasətdəki mövqeyi bu rəqabətin hələ də davam etdiyini açıq-aĢkar ortaya 

qoydu.  

Ġslam bayrağı altında çıxıĢ edən terrorçular öz mübarizələrini ―cihad‖ adlandırırlar. Cihad və 

terror anlayıĢları heç bir zaman və heç bir Ģəkildə birlikdə iĢlədilə bilməz. Çünki cihad anlayıĢı 

Quranın mömin biri üçün nəzərdə tutduğu sülh, ədalət, haqq üzərində qurulan bir yaĢam tərzi, terror 

anlayıĢı isə tamamilə zülm, haqsızlıq və yer üzündə fitnə fəsada səbəb olan bir davranıĢdır. Lüğəttə 

cihad – insanın yaxĢı Ģeylərə nail olması və ya pislikləri dəf etməsi üçün var gücüylə bütün səylərini 

sərf etməsi mənasına gəlir (4,s.4). Lakin müasir tətqiqatçılar tərəfindən cihad anlayıĢı yanlıĢ olaraq 

təsvir edilir. Zorakılığa qarĢı olan bu dində cihad anlayıĢı zorakı mübarizə anlamına gəlmir. 

Məsələn, Ġsrail – Fələstin münaqiĢəsi çərçivəsində Fələstin torpaqlarının geri qaytarılması və yaxud 

da Ġsrailin xəritədən silinməsi uğrunda aparılan terror müharibəsi cihad deyildir. Bu münasibətlə 

Qurani-Kərimdə deyilir: ―Əgər Rəbbin istəsəydi yer üzündə olanların hamsı iman gətirərdi. 

Ġnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur edəcəksən?(bu sənin iĢin deyildir). Sənin vəzifən ancaq 

islamı təbliğ etməkdir‖ (yunis 10/99)(3,s.234).  

Əgər islamda cihad anlayıĢı terror anlayıĢına bərabər tutulsaydı, hələ VII əsrdə Ərəbistanda 

terrordan istifadə edilərdi. Halbuki, hələ Məhəmməd Peyğəmbərin dönəmində müsəlmanların 

bütpərəstlərlə mübarizəsi zamanı kifayət qədər humanistlik qorunub saxlanılmıĢdır. Çox mürəkkəb 

bir Ģəraitdə, yeni doğulmuĢ körpənin diri-diri basdırıldığı bir zamanda islam dini böyük xilafətin 

dininə çevrilməyi baĢardı və hər bir dövr üçün müasir olan bir sivilizasiya formalaĢdı. Bütün bunlar 

terror bahasına əldə edilməmiĢdir. O cümlədən də, müasir dövrdə beynəlxalq hüququn prinsiplərinə 

zidd olmamaq Ģərtilə iĢğal olunmuĢ torpaqların geri qaytarılması, pozulan vətəndaĢ hüquqlarının 

bərpası, bir sözlə bu və ya digər məqsədlər üçün terrordan istifadə edilməsinə heç bir Ģəkildə bəraət 

verilə bilməz.  

Bəzi tətqiqatçılar bu məsələni sivilizasiyaların toqquĢması kimi qələmə verirlər. Lakin 

müharibənin digər yolu olan məqsədyönlü terroru sırf sivilizasiyaların toqquĢması kimi qələmə 

vermək məntiqəuyğun deyil. Lakin hal-hazırda ġərq və Qərb dünyasının inkiĢafında nəzərəçarpacaq 

fərqlər özünü göstərir. ―Soyuq müharibə‖ dövründə iki supergüc dövlətin daha çox təzyiqinə və 

zərərinə məruz qalan, məhz, Asiya ölkələri olmuĢdur. Bura həm islam və həm də qeyri-islam 

ölkələri daxil idi. Ġki dövlətin öz maraqları naminə bu ölkələr toqquĢma meydanına çevrildi. Ən 

acınacaqlı nümunələrdən biri kimi Koreyanı göstərmək olar. ―Soyuq müharibə‖nin nəticəsi olaraq 

parçalanan və iki eyni dildə, eyni kökdən, eyni millətdən olan KXDR və Cənubi Koreya qatı 

düĢmənə çevrildilər. Yaxud da dünya müharibələri zamanı bitərəf mövqe tutan Əfqanıstan yenə də 

SSRĠ və ABġ maraqları naminə bu gün acınacaqlı vəziyyətini yaĢayır. Eyni vəziyyət Hind-çin 

ölkələri, Ġraq, Yaxın və Orta ġərq ölkələrində də mövcuddur. Ġqtisadi maraqlar naminə, siyasi 
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çevriliĢlər üçün vətəndaĢ müharibələrinin alovlandırılması bu ölkələrin iqtisadi və sosial həyatını 

bərbad hala salmıĢdır.  

Ġlk səlib yürüĢlərindən sonra (XI əsr) Qərb ölkələri ġərqdən sözün əsl mənasında mədəniyyət 

mənimsədilər. Xüsusilə, islam dininin yayılmasından sonra bir çox ġərq ölkələri arasında iqtisadi və 

mədəni əlaqələr sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladı və yeni bir sivilizasiya – islam sivilizasiyası 

formalaĢdı. Ġslam dininin ali prinsipləri özündə həm sosial-iqtisadi, həm də mənəvi-mədəni, bir 

sözlə bütün müsbət dəyərləri humanistlik və ədalət çərçivəsində birləĢdirdiyindən, onun yayılma 

miqyası sürətlə artmağa baĢladı. Bu proses müasir dövrdə də davam etməkdədir. Ġslamdan əvvəl 

iudaizm və xristianlıq buna müvəffəq ola bilmədi. Lakin qərb ölkələri Ģərqi talan etməsi hesabına 

inkiĢafa baĢladı və müstəmləkəçilik siyasəti sayəsində ġərq sivilizasiyasının inkiĢafına böyük zərbə 

vuruldu. Öz aralarındakı münaqiĢələr hesabına (Fransa-Almaniya, Fransa-Ġngiltərə, Hollandiya-

Ġspaniya və s.) əsas zərbələr üçüncü dövlətlərə, baĢqa sözlə müstəmləkə dövlətlərinə vuruldu.  

Beləliklə, tarixi inkiĢaf prosesini diqqətlə izlədikdə müasir dövrdə beynəlxalq terrorizmin əsas 

səbəkarları ortaya çıxmıĢ olur. Təbii ki, bu, xarakterinə görə terrorist fəaliyyətlər üçün islam 

adından istifadə edənlərə bəraət qazandırmır. Xüsusilə, müsəlmanların çoxluq təĢkil etdiyi Fələstin 

bölgəsində, Əfqanıstanda və Orta ġərqdə insanlıqdan kənar dağıntılar, qeyri-əxlaqi davranıĢlar, bu 

bölgənin insanını və bütün dünya müsəlmanlarını Quran çərçivəsində düĢünməkdən 

uzaqlaĢdırmıĢdır. 
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Məqalədə dövlətimizin enerji siyasətinin aparıcı yönləri tətqiq edilir. İşdə əsas diqqət bu 
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Азербайджана. Главным предметом анализа были проблемы, возникающие в процессе 

осуществления этой политики. Здесь также проанализированы предварительные итоги 

"Нефть- газ" дипломатия нашей страны. 
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AZERBAIJAN'S ENERGY POLICY: THE MAIN GOALS, CHALLENGES AND 

PRELIMINARY RESULTS 

 

The article analyzes key aspects of Azerbaijan’s energy policy. The main attention is focused on 

the problems encountered in the implementation of this policy. The article analyzes preliminary 

results of ―oil- gas" diplomacy of our country.  

Keywords: Azerbaijan, oil and gas "diplomacy, energy policy, the BTC pipeline 

 

1991–ci il oktyabrın 18-də Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi haqqda Konstitusiya aktı 

qəbul edildikdən sonra dünyanın aparıcı dövlətlərinin ölkəmizə, onun zəngin yeraltı və yerüstü 

sərvətlərinə marağı bir qədər də artdı. Xəzər dənizi və bütövlükdə Xəzər hövzəsi regionu Rusiya və 

Ġran kimi dövlətlərlə yanaĢı digər ölkələrin də maraq obyektinə çevrildi. Buna səbəb, ilk növbədə, 

bölgənin geosiyasi və iqtisadi əhəmiyyəti, Xəzərin zəngin karbohidrogen ehtiyatları və digər 

sərvətləri idi. Ġstər ABġ-ın, Avropa və Asiyanın böyük dövlətlərinin, istərsə də Rusiyanın nəzərində 

Xəzər dənizinin sahillərində yerləĢən Azərbaycan Respublikası regionda əsas dövlətlərdən hesab 

olunur;bu da ilk növbədə, onun geosiyasi vəziyyəti, zəngin neft və qaz yataqlarına malik olması ilə 

əlaqədardır. ( 1, 330-334) 
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Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasətdə region ölkələri, Avropa dövlətləri və ABġ 

ilə hərtərəfli iqtisadi əlaqələr qurmaq , xüsusən enerji sahəsində əməkdaĢlığı inkiĢaf etdirmək 

prioritet istiqamət təĢkil edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H. Əliyev AR-in xarici 

siyasətinin təməl prinsiplərindən biri kimi ölkəmizin milli maraqlarını və xarici dövlətlərin 

mənafelərini nəzərə almaqla, neft ehtiyatlarımıza maraq göstərən hər bir ölkə ilə qarĢılıqlı – faydalı 

əmakdaĢlığa hazır olduğumuzu bəyan etmiĢdir. ( 3,236-237) 

Azərbaycan Prezidenti respublikamızın zəngin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsinə 

daha çox ölkəni, xüsusilə də Qərb dövlətlərini, ABġ–ı, Yaponiyanı və regionda xüsusi rolu olan 

Rusiyanı, Ġranı, Türkiyəni cəlb etmək istəyirdi. Belə bir siyasət aĢağıdakı əsas səbəblər ilə izah 

edilir: 

Əvvəla, müstəqilliyini yenicə əldə etmiĢ, neft – qaz yataqlarının istismarı, ümumiyyətlə, 

iqtisadi inkiĢaf üçün yetərli daxili resursu olmayan Azərbaycan üçün xarici investisiya qoyuluĢu 

olduqca zəruri idi; 

Ġkincisi, hələ müstəqil dövlətçilik ənənələri və reputasiyası zəif olan, dövlət atributları tam 

formalaĢmamıĢ və möhkəmlənməmiĢ, bütün ölkə ərazisində suveren hüquqları təmin olunmamıĢ, 

torpaqları iĢğala məruz qalmıĢ Azərbaycanın xarici dövlətlərlə müstəqil partnyor, tərəfdaĢ rolunda 

çıxıĢ etməsi o dövr üçün böyük əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu dövlətlə iqtisadi əlaqələrə daxil olacaq, 

onunla birgə iĢ haqqında müqavilə bağlayacaq hər bir xarici ölkə, xüsusən nüfuzlu Qərb dövlətləri 

əslində Azərbaycanın suveren hüquqları və dövlət müstəqilliyi üçün əlavə qarant rolu oynamalı idi.  

Üçüncüsü, Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı karbohidrogen yataqlarına və 

ümumiyyətlə, dəniz sektor bölgüsünə Rusiya və Ġran kimi dövlətlər özünəməxsus mövqe nümayiĢ 

etdirirdi. Azərbaycan xarici dövlətləri öz tərəfindən Xəzərdə neft - qaz layihərinə cəlb etməklə, 

əslində onalrın dəstəyini qazanmaq, Rusiya, Ġrannın təzyiqlərinin dəf olunmasında onların gücündən 

istifadə etməyə çalıĢırdı.  

Dördüncüsü, Ermənistan - Azərbaycan münaqiĢəsində Azərbaycan özünə tərəfdaĢ axtarırdı. 

Xəzr nefti Qərb ölkələri ilə Azərbaycanın maraqlarını uyğunlaĢdırmaq, partnyorluq münasibətləri 

yaratmaq üçün əhəmiyyətli bir faktor ola bilərdi. ( 2, 56-59)  

Azərbaycanın yeni neft siyasətinə dəstək verən, eləcə də Xəzər regionunun neft və qaz 

ehtiyatlarına ilk maraq göstərən dünyanın aparıcı ölkələri - Qərbi Avropa dövlətləri və ABġ oldu. 

SSRĠ dağıldıqdan sonra dünyada aparıcı iqtisadi-siyasi nüfuza malik olan ABġ və Qərbi Avropa 

dövlətləri müttəfiləri ilə birlikdə Cənubi Qafqaza, Xəzər hövzəsi ölkələrinə, o cümlədən regionun 

zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan Azərbaycana maraq göstərməyə baĢlayırlar. (10, 

231-232) Azərbaycan Qərbin bu marağından öz dövlət müstəqillliyinin möhkəmləndirilməsi, sosial-

iqtisadi islahatların aparılması, dövlət quruculiğunun, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

probleminin dünyaya çatdırılması və onun da həllində dünya ölkələrinin ədalətli mövqe tutması 

üçün istifadə etməyə çalıĢırdı. Azərbaycan, eyni zamanda Rusiya, Ġran, Türkiyə, Ukrayna, 

Gürcüstan kimi region dövlətlərini də Xəzər neftinin birgə iĢlənməsi layihələrinə cəlb etmək 

niyyətində idi. Çünki bu dövlətlərin hər biri ölkənin yeni neft siyasətində öz mövqeləri və maraqları 

ilə çıxıĢ edərək mühüm rol oynayırdılar. Onların bəzilərini bitərəfləĢdirmək, digərlərinin 

maraqlarını isə Azərbaycanın maraqları ilə daha sıx bağlamaq lazım idi. ( 5, 96-98) 

Ölkəmizin Ģimalının yenidən müstəqillik qazanması ilə neft uğrunda gedən dövlətlərarası tarixi 

mübarizənin daha bir mərhələsi – ―Xəzərin yeni neft erası ‖ baĢladı. ―NiĢanlısı çox olan Bakı neft 

gözəli‖ (ifadə SSRĠ-nin dvlət xadimlərindən olan Q. Ordconikidzeyə məxsusdur) yenidən 

beynəlxalq güclərin və iri Ģirkətlərin diqqətini çəkdi. Buna da Azərbaycanın, Xəzər hövzəsinin 
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böyük enerji ehtayatlarına malik olması da təsir göstərdi. ( 4, 13-19) 

SSRĠ – nin keçmiĢ respublikaları ilə Azərbaycan Respublikası arasında iqtisadi əlaqələrin 

qırılması, respublika ərazisində qeyri – sabitliyin mövcud olması, maliyyə və texniki təchizatın sıfra 

enməsi neft və qaz sənayesinin ağır böhran vəziyyətinə salmıĢdır. Bütün bu çətinliklər maliyyə, 

texniki və digər problemlər aĢkar edilmiĢ ―Azəri‖, ―Çıraq‖, ―GünəĢli‖ kimi yataqların iĢlənməsinə 

imkan vermirdi. Neft sənayesində yaranmıĢ çətin vəziyyətdən çıxmaq və ölkəmizin karbohidrogen 

ehtiyatlarının mənimsənilməsi üçün iki variantdan birini seçmək lazım idi. Ya 15-20 il ölkəmizin 

maliyyə-iqtisadi vəziyyətinin əlveriĢli olmasını gözləmək, ya da xarici neft Ģirkətlərini dəvət etmək 

lazım idi. Heydər Əliyev xarici iri neft Ģirkətlərini Azərbaycana dəvət etmək qərarına gəldi və 

―Yeni neft strategiyası‖ tez bir vaxtda iĢlənib hazırlandı. O dövrdə Azəri-Çıraq-GünəĢli (dərin sulu 

hissəsi) yataqlarının iĢlənməsi üzrə xarici Ģirkətlərlə danıĢıqlara baĢlandı. 1994-cü ilin sentyabrın 

20-də Azəri-Çıraq-GünəĢli (dərin sulu hissəsi) yataqlarının iĢlənməsi üzrə dünyanın 7 ölkəsinin 11 

məĢhur neft Ģirkəti ilə ―Məhsulun Pay Bölgüsü‖ saziĢi – ―Əsrin müqaviləsi‖ imzalandı. ―Yeni neft 

strategiyası‖nın nailiyyətlərinin aĢağıdakı istiqamətlərdə reallaĢdığını göstərmək olar: 

1. Azərbaycanın, neft – qaz layihələrinə beynəlxalq neft korporasiyalarının, bütövlükdə xarici 

iĢgüzar dairələrin, iri investisiyaların cəlb edilməsi hesabına dünyanın enerji daĢıyıcıları bazarına 

sürətlə çıxıĢın təmin edilməsi; Bütövlükdə ―Əsrin müqaviləsi‖ndən bugünkü günə qədər xarici neft 

Ģirkətləri ilə 26 neft saziĢi imzalanmıĢdır. Bu saziĢlərin nəticəsi olaraq Azərbaycanın neft – qaz 

sənayesinə təxminən 60 milyard ABġ dolları həcmində sərmayə qoyulması nəzərdə tutulmuĢdur ki, 

bu da respublikamızın gələcək inkiĢafının əsl qarantıdır.  

2. Azərbaycan neftinin dünya bazarına sərbəst və sürətli çıxıĢını təmin etmək üçün ixrac boru 

kəmərləri sisteminin yaradılması; Belə kiAzərbaycan Rusiyanın, Ġranın bütün təzyiqlərinə 

baxmayaraq, Bakı – Tbilisi – Ceyhan (BTC) Əsas Ġxrac Kəməri ideyasını gündəmə gətirdi. ABġ və 

Qərbi Avropa dövlətləri Xəzər neftinin dünya enerji bazaqlarınaçıxarılmasının taleyini Rusiya və 

Ġrana etibar etmək istəmirdilər. Odur ki, onlar da bu ideyanı dəstəklədilər və Azərbaycan bu 

dəstəkdən məıharətlə istifadə edərək Bakı – Ceyhan layihəsinin icrasına baĢladı. BTC – yə dair 

―üçlü(Azərbaycan,Türkiyə, Gürcüstan) səylər‖ öncə, Ankara bəyannaməsini ərsəyə gətirdi. ―BTC 

üçlüyü‖ və Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan 1998-ci il oktyabrın 29-da Ankara bəyannaməsini 

elan etdilər. Onu prezidentlər və ABġ ın Energetika Naziri B. Riçardson imzaladılar. Bu həm də 

Azərbaycanın qardaĢ Türkiyəyə böyük etimadı və dəstəyi idi. 1999-cu ilin noyabrında Türkiyənin 

Ġstanbul Ģəhərində keçirilmiĢ ATƏT – in Sammitində ABġ, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, 

Qazaxıstan və Türkmənistanın prezidentləri tərəfindən Bakı – Tbilisi – Ceyhan (BTC) ―Əsas Ġxrac 

Neft Kəməri‖nin çəkiliĢi haqqında dövlətlərarası müqavilə imzalanmıĢ və sonradan isə Türkiyə, 

Azərbaycan və Gürcüstan Parlamentləri bu Müqaviləni ratifikasiya etmiĢlər. . Bununla da böyük bir 

diplomatik çəkiĢmə əsasən baĢa çatdı. Azərbaycan neftinin tarixində yeni bir səhifə açılmıĢ odu. 

2002-ci ilin sentyabrın 18-də Bakıda, Səngəçal terminalında Heydər Əliyevin, Türkiyə və 

Gürcüstan prezidentlərinin iĢtirakı ilə Bakı – Tbilisi – Ceyhan ixrac neft kəmərinin təməl daĢı 

qoyulmuĢ və tikintisinə baĢlanmıĢdır. ( 8,36-39)BTC-nin Azərbaycan hissəsinin Gürcüstan hissəsi 

ilə birləĢdirilməsi 2004-cü ilin oktyabrında baĢ tutdu. Gələcəkdə bu kəmər nəinki Azərbaycan 

neftinin dünya bazarlarına çıxarılmasına imkan verəcəkdir, həmçinin ―Ġpək yolu‖nun və türkdilli 

ölkələrin də əsas magistral kəməri olacaqdır. Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft və qaz 

ehtiyatlarının istismarı ildən ilə geniĢlənir və bunun nəticəsində Azərbaycan özünün enerji 

təhlükəsizliyini tam Ģəkildə təmin etmiĢdir. Dünyanın enerji təminatında da ölkənin xüsusi çəkisi və 

strateji əhəmiyyəti yüksəlir. Eyni zamanda ġahdəniz yatağında qazın istismarının geniĢlənməsi ilə 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C6%8Fsrin_m%C3%BCqavil%C9%99si
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://az.wikipedia.org/wiki/AT%C6%8FT
http://az.wikipedia.org/wiki/AB%C5%9E
http://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiy%C9%99
http://az.wikipedia.org/wiki/Az%C9%99rbaycan
http://az.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrc%C3%BCstan
http://az.wikipedia.org/wiki/Qazax%C4%B1stan
http://az.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkm%C9%99nistan
http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99ng%C9%99%C3%A7al_terminal%C4%B1
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əlaqədar Azərbaycan özünün daxili tələbatını tam ödəməklə bərabər, bu mavi yanacaq növünün 

beynəlxalq bazarlara ixrac etmək imkanını əldə etmiĢdir. Qaz nəqliyyat infrastrukturunun, xüsusilə 

də Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərinin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan Qərbin mühüm qaz 

ixracatçısına və qlobal enerji təhlükəsizliyinin təminatçılarından birinə çevrilmiĢdir. 

3. Azərbaycanın milli sərvəti olan neftdən gələn gəlirlərin gələcək nəsillər üçün toplanaraq 

artırılması, bu gəlirlərdən ölkəmizin cari sosial ehtiyaclarını, iqtisadi tərəqqi və inkiĢaf tələblərini 

nəzərə almaqla, bugünkü nəsillər üçün istifadə edilməsi; Bu məqsədlə 1999-cu il dekabrın 29-da 

sabiq prezident Heydər Əliyev "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun yaradılması 

haqqında" fərman imzalamıĢdır. Dövlət Neft Fondu fəaliyyətə baĢlayandan indiyə qədər bu fonda 

bir neçə milyard ABġ dolları məbləğində vəsait daxil olmuĢdur. 4. Yeni neft strategiyasının həyata 

keçirilməsinin nailiyyətlərindən biri də Qərbin qabaqcıl texnika-texnologiyasının Azərbaycana 

gətirilməsidir; (6, 85-89) 

Azərbaycan Respublikasının 1994-cü ildən bəri yeritdiyi yeni neft və enerji siyasəti ölkənin 

xarici əlaqələrini və beynəlxalaq nüfuzunu xeyli gücləndirmiĢdir. ―Yeni enerji siyasəti ‖ nəticəsində 

dünya siyasətində və beynəlxalaq münasibətlər sistemində Azərbaycanla bağlı yeni prioritetlər, 

dövlətlərarası və beynəlxalq əlaqələrdə yeni istiqamətlər yaradılmıĢdır. Azərbaycan üçün böyük 

tarixi əhəmiyyətə malik olan ―Əsrin müqaviləsinin‖ uğurla həyata keçirilməsi ötən ildə dünyanın ən 

inkiĢaf etmıĢ Ģirkətləri ilə 26 yeni neft müqavilələrinin imzalanmasına imkan vermıĢdir. bu neft 

müqavilələrini imzalanması və uğurla həyata keçirilməsi ilk növbədə Azərbaycan vətəndaĢlarında 

ölkənin gələcəyi, onun iqtisadi, siyasi, sosial perspektivləri haqqda nikbin əhval-ruhiyyə yaratmıĢ, 

hazırki bir çox iqtisadi, siyasi, sosial və mənəvi problemlərin həllinə dəstək olmuĢdur. Neft 

müavilələrinin bağlanması və ötən müddətdə aparılan uğurlu enerji siyasəti nəticəsində Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyi möhkəmlənmiĢ, respublkanın təhlükəsizliyinin və gələcək 

tərəqqisinin əlavə təminatları yaradılmıĢ, Qərb dünyasının Azərbaycana olan etimadı artmıĢ, onlarla 

mövcud olan qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlıq və əlaqələr dərinləĢmiĢdir. ( 7, 41-45) 

Ölkənin maliyyə potensialının artması nəticəsində qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi 

istiqamətində məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün əlveriĢli zəmin yaranmıĢdır. 

Bununla əlaqədar möhtərəm Prezident cənab Ġlham Əliyevin həyata keçirdiyi iqtisadi kursun 

prioritet istiqaməti olaraq Azərbaycanda neft sektoru ilə bərabər qeyri-neft sektorunun inkiĢaf 

etdirilməsinə bu gün xüsusi diqqət yetirilir. Bu məqsədlə artan neft gəlirləri, o cümlədən Neft 

Fondunun vəsaiti hesabına ölkədə mühüm infrastruktur və sosial yönümlü layihələrin 

maliyyələĢdirilməsi həyata keçirilir və ölkənin iqtisadi inkiĢafının stimullaĢdırılmasında, strateji 

əhəmiyyətli dövlət proqramları və layihələrin maliyyələĢdirilməsində, eləcə də regiona investisiya 

qoyuluĢunun təmin edilməsində Dövlət Neft Fondunun rolu ildən ilə artır.  

Ġnfrastruktur layihələrin və regional inkiĢaf proqramlarının uğurla həyata keçirilməsi sayəsində 

ölkəmizin iqtisadi inkiĢafı üçün güclü baza formalaĢdırılır. Azərbaycanın hər bir bölgəsində yeni, 

müasir tələblərə cavab verən infrastruktur yaradılır, elektrik stansiyaları tikilir, qaz və su kəmərləri 

çəkilir, yollar salınır. Infrastrukturun yeniləĢdirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi istiqamətində həyata 

keçirilən məqsədyönlü tədbirlər eyni zamanda insanların rahatlığı, firavan yaĢayıĢı üçün həyata 

keçirilən sosial yönümlü tədbirlərin mühüm tərkib hissəsidir.  
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Одним из важнейших компонентов могущества государства во все времена был доступ к 

ресурсам — земельным, водным, энергетическим и т. д. Однако наряду с научно-

техническим прогрессом, бурным ростом промышленного производства, переходом на 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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ископаемое топливо (уголь и нефть) определяющее место в развитии стран мира заняли 

энергетические ресурсы. Решающая роль нефти, ставшей основой современной экономики, 

наиболее ярко проявилась в ходе Второй мировой войны, когда исход боевых действий во 

многом зависел от стабильных поставок нефти и возможности производить топливо в 

крупных масштабах. [1,ст.].  

Специалисты говорят о формировании нового геополитического порядка в мире. Это – 

болезненный процесс, носящий в себе в то же время и много новшеств. Сегодня невозможно 

отделить энергетический фактор ни от геополитики, ни от культуры, ни от гео экономики. 

Энергетическая безопасность выступает в статусе определяющего элемента в национальной 

безопасности ведущих государств мира. С этой точки зрения, мысли, высказанные 

некоторыми влиятельными экспертами, о том, что «политическая картина современного 

мира определяется не принадлежностью военным блокам, а обладанием энергетическими 

запасами или отсутствием таковых» не должно считаться случайным.  

Так, в области энергетической безопасности у высокоразвитых стран существуют 

серьезные проблемы. У многих из них вообще отсутствуют углеводородные ресурсы 

(Япония, Южная Корея, Тайвань, некоторые европейские страны и др.) у других же 

имеющиеся старые месторождения исчерпываются (Великобритания, Норвегия, 

Нидерланды). [3,ст.]. Как известно, нефтяная составляющая мирового энергетического 

комплекса, доля нефти в глобальном производстве и потреблении ресурсов, неизменно 

возрастала до 80-х годов прошедшего века. Если в конце 19 века нефть вместе с природным 

газом обеспечивала 3,9% потребностей энергетики, то к средине 70-х гг. прошлого столетия 

этот показатель возрос до 63,2%. За период с 1900 по 1974 год мировая добыча нефти 

увеличилась в 126 раз. В дальнейшем произошел резкий спад темпов роста глобального 

нефтяного сектора. И, тем не менее, за 1975-2001 гг. мировое потребление нефти выросло на 

15,5%, то есть, почти так же, как и ее добыча - на 14,8%. 

Таким образом, на долю нефти в общем мировом энергобалансе 2001 г. пришлось - около 

40%, тогда как угля - 27%, природного газа - 23%, ядерного топлива - 7,5% и гидроэнергии - 

около 2,5%. 

Неполное представление существующего положения в энергетической карте 

современного мира позволяет утверждать, что потребность в энергоресурсах в мире 

ежегодно увеличивается и реальность в фоне в невозможности повторного воспроизводства 

этих стратегических товаров позволяет прогнозировать динамическое повышение 

непропорционального роста спроса и предложений. Эта реальность вынуждает основных 

энергопотребителей, в том числе стран Европы поиском альтернативных 

энергопроизводителей. Среди таких источников энергии страны Каспийского региона, 

особенно Азербайджан, имеет особое место. Ведь Азербайджан является страной 

обладающий огромными энергоресурсами. Еще в 1846 году, т.е. более чем за 10 лет до 

открытия нефтяных залежей в Пенсильвании (1859 год) в Азербайджане, на территории 

Бибиэйбата первая нефтяная скважина фонтанировала. Между прочим первое производство 

нефти промышленным способом осуществилось именно в Азербайджане в XIX веке. с 1901 

по 1911 г. Азербайджан уверенно занимал первое место в мире по добыче нефти на душу 

населения и единице территории, опережая ближайшего конкурента – США - в десятки раз. 

После известных революционных событий он начинает уступать Мексике, переходя на 

второе место в мире. По параметру, условно характеризующемуся "нефтяное богатство 
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страны", Азербайджан занимает первое место с начала века в течение почти 50 лет. Также 

впервые в мире в 1949 году с морских нефтяных залежей нефть произведено в 

Азербайджане. 

Азербайджанская республика, являясь одним из крупных региональных экспортеров 

углеводородов, исторически находилась в центре геоэкономического (энергетического) 

соперничества сверхдержав и связанных с ними транснациональных корпораций (ТНК). 

Азербайджанский энергетический потенциал исторически имел большое значение для 

двусторонних контактов Советской России с западными странами и, в целом, в 

международных отношениях. Обобщая определения энергетической безопасности, можно 

отметить, что это процесс обеспечения безопасного энергоснабжения, Основными 

источниками ресурсов являются – нефть, газ, уголь. Основными же субъектами являются – 

страны-производители, страны-потребители и транзитные страны. На сегодняшний день 

утвержденные энергоресурсы страны оцениваются в 2 миллиард тонн нефтью и 2,6 

триллионами кубометров газа и 7 трубопроводами доставляются в Европу и на мировые 

рынки. Из них 3 являются нефтепроводами (направления Россия, Грузия и Турция), а 4 

газопроводы (направления Турция, Грузия, Россия и Иран). Среди них особую роль в 

региональной и Европейской энергетической безопасности сыграли ввод в эксплуатацию в 

2006-году нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум 

(БТЭ) сданный в эксплуатацию в 2007 году. Утвержденные газовые залежи только 

«Шахдениз»а составляют 1,2 триллион кубометров газа. Запасы газа в других 

месторождениях- «Умид» (200 миллиард кубометров), «Бабек» (400 миллиард кубометров), 

«Апшерон» (350 миллиард кубометров) и т.д. составляют 1,4 триллион кубометров газа. 

Исторически важным событием за этот последний период стала недавняя закладка нового 

«Южного газового коридора» (ЮГК) ( в сентябре 2014 года), благодаря которому 

азербайджанский газ с месторождения «Шахдениз» будет поставляться транзитом через 

Грузию в Турцию и далее – в Европу. Следует сказать, что закладка грандиозного 

энергетического проекта произошла во время церемонии, приуроченной к 20-летию 

подписания Контракта века (Азери–Чираг–Гюнешли). На этом мероприятии, проходившем 

20 сентября в столице, участвовали руководители ряда стран, представители крупных 

международных компаний. В ходе своего выступления Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев отметил, что «в нефтегазовой сфере формируется новая международная команда». 

[5,ст.]. В этом контексте поучительны также слова председателя Еврокомиссии 

Ж.М.Баррозу. Он говорил: «По завершению этот коридор, проходя через Кавказ в Турцию, 

территорию Греции и Албании, преодолеет расстояние в 2000 километров и соединит 

Каспийское море с центром Евросоюза. Однако этот проект является не только 

трубопроводом, но и важным стратегическим, энергетическим коридором ХХI века. Это, в 

полном смысле слова, будет геостратегическим проектом». По словам аналитика, проект 

предусматривает участие ряда стран в формате расширенного сотрудничества. «И если ранее 

в нефтегазовых проектах участвовали Азербайджан, Грузия, Турция, то к этому проекту 

подключатся Италия, Греция, Болгария, а в будущем даже и ряд балканских стран. По 

мнению экспертов, проект «Южного газового коридора» позволит Европе 

диверсифицировать свои источники поставок углеводородов и повысить энергобезопасность, 

а Азербайджану даст реальную возможность обрести новый рынок в лице Европы, а также 

принесет нашей стране большие доходы и политические дивиденды. Между тем эксперт 
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считает, что фундамент для реализации крупных энергопроектов составляют 

подтвержденные и прогнозируемые запасы газа Азербайджана на уровне 2,5 трлн куб. м, и 4 

трлн куб. м. По мнению аналитика, проект «Шахдениз-2», который станет главным 

источником газа для ЮГК сыграет большую роль в развитии страны. При этом эксперт 

отметил, что годовой объем добычи газа в рамках «Шахдениз-2» составит 16 млрд 

кубометров, из которых 10 млрд кубометров будут направляться в Европу, а 6 млрд 

кубометров – в Турцию. «В целом же, после начала добычи, в рамках «Шахдениз-2» общая 

добыча газа с месторождения составит 25 млрд кубометров. Из них 9 млрд кубометров газа 

будет добываться в рамках первой стадии проекта и 16 млрд кубометров – в рамках второй. 

Запасы месторождения «Шахдениз» оцениваются в 1,2 трлн кубометров», - отметил эксперт, 

добавив, что проект «Шахдениз-2» имеет большие перспективы как для Азербайджана, так и 

его партнеров. [2,ст.]. Согласно оценкам главы ЦНИА, одним из главных достижений в 

сфере энергетики за отчетный период является то, что Азербайджану удалось добиться 

стабилизации нефтедобычи в стране. По его словам, улучшение показателей нефтедобычи 

стало возможным за счет увеличения добычи нефти на главном блоке месторождений 

страны, разрабатываемых совместно с зарубежными партнерами на Азери-Чираг – 

глубоководная часть «Гюнешли». Эффективность энергетической политики Азербайджана 

неоспорима. Нет сомнения и в том, что Азербайджан играет важную роль в сфере 

регионального сотрудничества и безопасности. Реализуемые один за другим крупные 

проекты оказывают позитивное влияние на дальнейшее укрепление позиций Баку в мировой 

политике. Церемония закладки фундамента «Южного газового коридора» в этом плане 

выявила ряд важных моментов. 

На нынешнем этапе участие Азербайджана на высоком уровне в формировании 

глобальной системы безопасности – стратегически важный вопрос. С другой стороны, речь 

идет о реализации впервые в Каспийском море международного сотрудничества. Ильхам 

Алиев, особо подчеркнувший этот момент, отметил, что указанный процесс имеет значение 

для мира в целом. Дело в том, что до сих пор для ряда государств Каспий был местом 

вооружений, навязывания своих интересов другим, препятствования сотрудничеству. 

Азербайджан меняет эту негативную тенденцию. Проект «Южный газовый коридор» 

обеспечивает совместную деятельность на Каспии государств, расположенных в широком 

географическом пространстве, начиная от Кавказа и кончая Европой. [4,ст.]. 

Исходя из выше сказанных хочу закончить свое выступление со словами президента 

Азербайджана Ильхам Алиева: «важный признак нашей энергетической политики 

заключается в том, что мы всегда стараемся увязать интересы производителей, транзитных 

стран и потребителей, с тем, чтобы здесь не было никаких противоречий, чтобы стороны 

получали только выгоду. Считаю, что нам удалось добиться этого. Другой признак 

заключается в том, что мы никогда не пользовались нашими нефтяными и газовыми 

возможностями в каких-то иных целях. Мы просто углубляли сотрудничество, поставляя 

свои ресурсы на мировые и региональные рынки. Сегодня сложилась прекрасная атмосфера 

сотрудничества, и ее география постепенно расширяется, так как в предстоящие годы мы 

приступим к долгосрочному сотрудничеству с новыми партнерами». 
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This article deals with the socio-political and cultural interests of Russia in the South 
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Южный Кавказ – регион, в котором наиболее ярко проявляются все последствия распада 

СССР: ростки новых экономических и социальных отношений, основанных на законах 

рынка и свободной конкуренции, процессы, связанные с перестройкой идеологических основ 

государств и формированием гражданского общества. Процессы, которые происходили все 

эти годы в регионе Южного Кавказа и в его странах, тенденции и проблемы их развития 

необходимо рассматривать и оценивать в контексте борьбы за мировое лидерство, за 

ресурсы и за стратегические территории.  

Во всех странах Южного Кавказа исторически всегда было сильное влияние России. Это 

касается как цивилизационного влияния, так и экономики, социальной и культурной сферы. 

Не без участия России Азербайджан, Грузия и Армения превратились в индустриальные 

страны с высокотехнологичным и конкурентоспособным промышленным потенциалом, 

который вносил весомый вклад в общий промышленный потенциал СССР, с развитым 

аграрным сектором [1,c.196]. В них была создана передовая по тем временам система 

образования, подготовки научных и инженерно-технических кадров, здравоохранения, 

социального обеспечения, национальная культура. Однако после распада СССР в силу новых 
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обстоятельств, прежде всего из-за их включения в международную политическую и 

экономическую систему, страны Южного Кавказа стали в разной степени, но все же 

отдаляться от России. Это означало и пересмотр многих устоявшихся как экономических, 

политических и военных, так и культурных связей и ориентаций. Каждое суверенное 

государство, каким бы малым и слабым оно ни было, в силу определенных закономерностей 

международных связей и принятых правил игры должно думать прежде всего о своих 

собственных интересах. 

Географическое положение Каспия, близость российского Северного Кавказа, 

Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, значительные запасы различных 

ресурсов, а также объявление Каспия зоной «жизненно важных интересов» США усиливает 

угрозу интересам России в этом регионе. Возрастает политическое, экономическое, 

информационное и психологическое давление на Россию и ее республики на Северном 

Кавказе, втягивая их в зону потенциальных международных конфликтов .Однако общее 

сосуществование в составе одного государства связало Россию с другими прикаспийскими 

республиками тесными историческими и культурными связями, что в значительной степени 

определило большой вес и влияние России на Каспии [2, c.257]. Поэтому Каспийский регион 

является традиционной зоной Российских национальных интересов. Она заинтересована в 

укреплении своих позиций на Каспии и в том, чтобы не допустить доминирования третьих 

сил в регионе. До середины 1990-х годов Москва в отношении Каспия занимала в основном 

жесткую и непреклонную позицию. Но для проведения более эффективной экономической 

политики Россия нацелилась на реализацию взаимовыгодных проектов и развитие 

сотрудничества с другими прикаспийскими государствами. При этом стремясь сохранить 

монополизацию маршрутов транспортировки каспийских энергоресурсов на мировой рынок 

через свою территорию. Находясь на стыке Европы и Азии, Российская Федерация имеет 

выход к морям, что обеспечивает ей важное стратегическое положение как транзитного 

государства. Но страны региона, входящие в СНГ, во главе с США заявили о создании 

транспортного коридора восток-запад, минуя территорию России, что освобождает их от 

московской зависимости в транспортных перевозках, в том числе и в сфере трубопроводного 

транспорта. Таким образом, образовалось два геоэкономических союза: союз, который 

проводит четкую политику за влияние на Каспии – США, Турция и Азербайджан и союз, 

пытающийся сформироваться – Россия и Иран. Казахстан и Туркменистан пока ведут 

многовекторную политику и пытаются диверсифицировать пути экспорта своих 

энергетических ресурсов. Мы видим, что борьба за каспийскую нефть и геополитическое 

влияние в этом регионе между западными странами во главе с США, с одной стороны, и 

Россией — с другой обостряется [4]. От исхода этой борьбы зависят перспективы 

складывающегося многополярного мира, где претензиям США на гегемонию кроме России 

противостоят ещѐ Китай, Иран. 

Геополитика России нацелена на полное вытеснение США, Турции, европейских стран 

из Кавказа и основана на позиции, согласно которой считается, что размещение военных баз 

в Армении способствует укреплению России на Южном Кавказе. Однако для осуществления 

рациональной политики в регионе Россия, замешанная в карабахском конфликте, должна 

завоевать авторитет в Азербайджане. В свою очередь, реальные геополитические 

возможности Азербайджана побуждают Россию к продуманной политике во всем 

Кавказском регионе .Сегодня Россия стоит перед стратегическим выбором: поддержка 

http://www.titanbetru.com/
http://www.titanbetru.com/


305 
 

Москвой Армении и вступление Азербайджана в союз с Западом в геополитическом смысле 

взаимосвязаны, однако глубоко противоречат друг другу. При этом России следует сделать 

выбор и понять, что Азербайджан к ускоренному сближению с НАТО поощряет военное 

партнерство России с Арменией, которая является очагом конфликта. Позиция же 

азербайджанской стороны заключается, как это справедливо отметил президент И.Алиев, в 

том, что на Кавказе вообще не должно быть никакой военной базы [3]. 

Помимо политических целей Россия преследует на Южном Кавказе так же культурные 

интересы. В настоящий период одним из основных рычагов культурного влияния страны 

является Русский язык. Главная задача для российской языковой политики в СНГ видится 

таким образом – если национализация этно-культурного пространства уже свершившийся 

факт, то развитие национальной культуры отдельно взятой страны Содружетсва на корнях 

постсоветского единства не должно сопровождаться дерусификацией. Вытеснение русского 

на вторые-третьи позиции можно воспринимать как естественный процесс, но это не должно 

означать сворачивание культурно-информационной политики в пользу самой России [5]. Вне 

зависимости от желания стран Южного Кавказа Россия содействует развитию и 

поддержанию русской культуры посредством таких механизмов, как медиа, качественных 

продуктов массовой культуры, инвестициями в образовательную сферу СНГ, отдельными 

исследовательскими грантами. 
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Məqalə din və terrorizm daha dəqiq desək dinin terrorizmdə bir ideologiya kimi istifadə 

edilməsindən bəhs edir. Məqaldə həmçinin ən qədim dövrlərdən bəri din amilindən kütləvi 

qətlyamlarda necə istifadə edilməsindən danışılmış, o cümlədən, islamın terrorizmə münasibəti ilə 

bağlı yalnış fikirlərin izah edilməsinə və fərqli ideologiyalara malik müasir terror təşkilatları 

göstərilməyə çalışılmışdır. 
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качестве идеологии террора. В статье также говорится об использовании религиозного 

фактора в массовом убийстве с древних времен и обсуждается современная проблема 

международных отношений - заблуждения об исламе в связи с терроризмом, а также 

указаны разные идеологии современных террористических организаций. 

Ключевые слова: терроризм, Ислам, Христианство, страны третьего мира, богатая 

политическая элита. 

 

AYNUR HASANOVA, 

master, Baku State University 

 

RELIGIOUS IDEOLOGY AND TERRORISM 

 

This article is about religion and terrorism or to be more true using religion factor in the terror 

as ideology. In the article have been also spoken about how has been using religion factor for 

popular execution since ancient times and have been tried to explain mane thoughts about Islam’s 

attitude to terrorism, to show different ideologies of existing terror groups.  
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Müasir dövrün aktual problemlərindən bir də terrorizmdir. Terrorizm-siyasi, dini, ideoloji, 

iqtisadi məqsədlərə çatmaq üçün qeyri-qanuni zorun, gücün, hədənin tətbiq olunması formasıdır. 

Terrorizm ekstremizmin təzahürlərindən biri olmasına baxmayaraq, ekstremizmin digər 

formalarından onunla fərqlənir ki, bir qayda olaraq terrorizmin bütün təzahürləri hüquqa ziddir. 

Çünki, terror aktlarından daha çox günahsız kütlə, sivil Ģəxslər ziyan çəkir. Təkcə siyasi deyil, 

etnik, dini, kriminal, separatist və s. zorakılıq da terrorizmin bir növüdür. Terror-terrorçular 

tərəfindən qarĢıya qoyulmuĢ məqsədə çatmaq üçün hakim qüvvələri qorxutmaq məqsədi ilə dinc 

əhaliyə edilən hücümdur. (1, səh. 10). Əgər əvvəllər terrorun hədəfləri siyasi elita olurdusa, hal-

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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hazırda terrordan daha çox sadə camaat əziyyət çəkir. Bəs müxtəlif qrupları terrora əl atmağa vadar 

edən nədir? Aparılan tətəqiqatlar göstərir ki, əksər terror təĢkilatları iqtisadi, sosial, etnik və.s ayrı 

seçkilik səbəbindən yaranmıĢdır. Planetin 3 ən varlı sakini olan Bil Qeys, Pol Allen və Uaren 

Baffetin varidatı təxminən 121 milyard dollardı ki, bu da 48 kasıb dövlətin cəmi gəlirindən daha 

çoxdur. (2). Maxatma Qandinin sözləri ilə desək ―Kasıblıq zorakılığın ən pis formasıdır‖. Bu faktın 

özü belə kasıb üçüncü dünya ölkələrinin vətəndaĢlarında nifrət hissini yaradır və sonrakı terror üçün 

tumurcuq rolunu oynamıĢ olur. Bu səbəbdəndir ki, əksər terrorçu qruplaĢmalar daha çox kasıb 

dövlətlərin vətəndaĢları sıralarından yaranır, əlbəttəki burada ideoloji və psixolji faktları da nəzərə 

almaq lazımdır. Siravi bir Ģəxsin terrorçuya çevrilməsində ideologiya və psixoloji təsir mühüm rol 

oynayır. Bu zaman isə ən yaxĢı ideologiya və ən yaxĢı təsir vasitəsi kimi din çıxıĢ edir. Çünki din 

elə bir ideoloji mexanizmə malikdir ki, o, insanlara onlara fövqəladi təbiət və ali səviyyə bəxĢ 

etməklə təsir edə bilir. Bütün dinlərdə müəyyən qədər ekstremizmin çalarlarını görmək olar. Çünki 

bütün dinlər ədalətsizliyə qarĢı mübarizəyə haqq qazandırır. Məhz bu amil hər kəsi öz nöqteyi 

nəzərindən gördüyü ədalətsizliyə qarĢı mübarizdə özünə haqq qazandırmaq üçün din amilinə meyl 

etməyə sürükləyir, insanlar onda rahatlıq tapır. Bu özünü xristianlıqda xaç yürüĢü, islamda cihad 

formasında göstərir. Əbəs yerə deyil ki, Orta əsrlər xaç yürüĢləri zamanı papalar sadə kəndlilərə 

cənnət, xoĢbəxt həyat, cah cəlal vəd etməklə, müsəlman Ģərqində saxta ideoloji terror qrup liderləri 

isə Allah yolunda Ģəhidlik zirvəsinə yüksəlmək kimi yalançı vədlər verməklə bu və ya digər 

Ģəxslərə ideoloji və psixoloji təsir etməklə terrora sürükləmiĢlər. Hətta belə bir fakt da mövcuddur 

ki, terrorçu kamikadzeya terror aktını müvəffəqiyyətlə baĢa çatdıracağı halda ― o dünyada cənnət, 4 

arvad və 8 milyon dollar vəd edilmiĢdir‖ kamikadze də heç düĢünmədən stadionda böyük insan 

kütləsi arasında özünü partladaraq terror hadisəsi törətmiĢdir.(2). Maraqlısı da odur ki, terror qrup 

liderləri adətən orta yaĢlı və ya orta yaĢ həddini keçmiĢ, öz məqsədinə (daha çox siyasi və iqtisadi) 

çatmaq üçün psixoloji təsir etmək gücünə malik, varlı, yetgin insanlar terroru törədən canını qurban 

verən-kamikadze isə gənc, cahil, psixoloji sarsıntı yaĢamıĢ, təcrübəsiz, kasıb insanlar olur.  

  Bu gün dünyanın ikinci ən çox sitayiĢ edənləri olan dünyəvi din kimi Ġslamı qəbul edənlərin 

sayı tədricən artır. Islam ən son yaranmıĢ bir din kimi nə Ġudaizmi, nə Xristianlığı inkar etmir əksinə 

onları özündə ən mükəmməl formada əks etdirir. Bəlkə də məhz elə buna görə Ġslamı gözdən 

salmaq üçün onu adını müxtəlif terror təĢkilatlarının ideologiyası kimi qəbul elətdirməyə çalıĢırlar. 

Ġslamın müqəddəs kitabı olan ―Qurani-Kərimi‖ yandırırlar. Bu anti-təbliğatın nəticəsidir ki, hal-

hazırda terrorçu dedikdə baĢı əmmaməli, üzü saqqallı, müsəlman bir Ģəxs baĢa düĢülür. Bəs belə bir 

tendesiyanın yaranmasının səbəbi nədir?  

 Ilk öncə belə bir faktı qeyd edək ki, elə ilk terror hadisəsi qeyri müsəlman dünyasında 

eramızın I əsrində indiki Ġsrail ərazisində Roma iĢğalçılarına qarĢı yəhudi dini sektası olan 

"Zealotos"ların keçirdiyi terror aktıdır. (3). Terrorizm termin kimi isə daha çox Fransa da burjua 

inqilabı zamanı Jirondistlərin siyasi fəaliyətlərini ifadə etmək üçün meydana gəldi. (1, səh.9). XIX 

əsrin ikinci yarısından bəri terrorizm ictimai həyatın daimi faktoruna çevrilmiĢdir. Həmin dönəmdə 

də terror aktları müsəlmanlar tərəfindən deyil, əksinə elə onlara qarĢı tətbiq olunurdu. Elə din 

amilindən məqsədlərinə çatmaq üçün kütləvi qətyamlarda istifadə edənlər də Xristian papaları 

olmuĢlar. Və bu hal təkcə qeyri-xristianlara münasibətdə deyil xristianlıq daxilində də müĢahidə 

olunmuĢdur: 1572-ci il Varfolomey gecəsi kimi. Doğrudur hal-hazırda Ġslam dini pərdəsi altında 

gizlənmiĢ terrorçu təĢkilatlara daha çox rast gəlmək olar. Lakin terrora görə məsuliyyət, günah, cəza 

təkcə bir baĢa onu törədənlərə və ya terror qrupuna düĢmür, əsl səbəbkarlar pərdə arxasında 

gizlənən, onlara maliyyə dəstəyi edən varlı dövlətlərin siyasi elitasıdır. Ən azı ona görə ki, bayaq da 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0srail
http://az.wikipedia.org/wiki/Roma
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qeyd etdiyimiz kimi terror qrupları daha çox üçüncü dünya ölkələri ərazisində onların 

vətəndaĢlarının sıralarından yaranır ki, nə bu cür dövlətlərin, nə də onların vətəndaĢlarının terror 

hadisəsi törətmək, silah almaq, onu gizli və dəqiq həyata keçirmək üçün texniki imkana malik 

olmaq, ümumiyyətlə terrorçu təĢkilatı yaratmaq və saxlamaq üçün maliyyə imkanları yoxdur, daha 

doğrusu bu dövlətlərin zəngin sərvətləri öz əllərində deyil. Bu dövlətlərin istər sərvətləri, istərsə də 

hakimiyyətləri birinci dünya ölkələri tərəfindən idarə olunur və üçüncü düya dövlətləri dünya 

xəritəsində, beynəlxalq sistemdə sadəcə bir fiqur və ya Bjezinskinin dediyi kimi dünya Ģahmat 

lövhəsində piyadadırlar. Həmin dövlətlərin üçüncü dünya ölkələrinə çevrilmələrinin səbəbi də elə 

varlı Ģimal ölkələridir. Uzun müddət müstəmləkə əsarətinə məruz qalmıĢ, dini mədəni zorakılığın 

qurbanı olmuĢ, müstəmləkə əsarətindən azad olarkən isə daim nəzarətdə saxlanıla bilinmələri üçün 

sərhəd problemi, etnik-dini konfliktli hala salanmıĢlar. Bu da sonradan həmin dövlətlərin ərzsinə 

müxtəlif bəhanələr, ələxüsus terrorizmə qarĢı mübarizə formasında daxil olmağa imkan vermiĢdir. 

Halbuki, Əl- Qaidənin keçmiĢ lideri Usama Ben Ladenin ABġ-da təlim keçdiyini söyləyən 

mütəxəssislər də az olmamıĢ və ya Talibana elə ilk dəstək verən də ABġ olmuĢdur və ya 

Fələstinlilərə qarĢı törədilən yəhudi terroruna münasibətdə susan da elə qərbin özüdür və ya elə çox 

da uzaq olmayan keçmiĢdə bizə qarĢı törədilən erməni terroruna münasibətdə göz yuman da qərb 

deyilmi, demokratiya dalğası adı altında Yaxın ġərqə soxulan orada dini ekstremist qrupların 

yaranmasına Ģərait yaradanın özü də qərb deyilmi?  

Ona görə də qeyd etmək lazımdır ki, Bill Marher kimi Ģovinistlərin iddialarının əksinə olaraq 

müsəlmanlar digər dinlərə sitayiĢ edən insanlardan heç də daha çox zorakı deyillər. Müsəlman 

dünyasının cəmi qatillərinin sayı Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə müqayisədə çox aĢağıdır. Siyasi 

zorakılıq kimi Xristian irsinə mənsub olan insanlar XX əsrdə 10 milyondan çox insanı iki Dünya 

müharibəsində və müstəmləkə represiyaları dövründə qətlə yetirmiĢdilər. Bəzən müzakirələr aparılır 

ki, onlar din adına deyil millətçilik adına fəaliyyət göstəriblər. Amma həqiqət belədir ki, din və 

millətçilik bir-biri ilə sıx bağlıdır. Ən azından elə XX əsrin əvvəllərinə qədər Ġngilis kilsəsinin 

baĢında Britaniya monarxalarının durması bunu söyləməyə əsas verir ki, bu qətlyamların dini 

motivləri də olub. Isveç kilsəsi milli kilsədir. Bəs Ġspaniya? Həqiqətənmi bu ölkə katolikliklə əlaqəli 

deyildi? Həqiqətənmi Kilsə və Fransisko Frankonun kilsəyə münasibəti vətəndaĢ müharibəsində heç 

bir rol oynamadı? Hal-hazırda xristianlar üçün bəhanə nədir: müsəlmanlar zorakıdırlar onları buna 

millətçilikləri sürükləyir, bəs özləri necə? məgər xristianlar millətçi deyil? Elə millətçilik, 

nasionalizm məhz qərbdə yaranmıĢdır. Ġslam dini isə özü hər cür ayrı seçkiliyə qarĢı durur. 1980-

1988-ci illər Ġran-Ġraq müharibəsinin, Əfqanıstandakı Sovet və Postsovet müharibələrinin əsas 

günahkarlarının da avropalılar olduğunu da nəzərə alsaq XX əsr boyu müsəlmanların bütövlükdə 2 

milyondan çox insan öldürdüklərini hesab etmək olmaz. Müqayisə üçün deyə bilərik ki, bu dövr 

ərzində 100 milyona yaxın adam xristian zorakılığının qurbanı olub 16 milyon Birinci Dünya 

Müharibəsində, 60 milyon Ġkinci Dünya Müharibəsində, bundan baĢqa Asiyada buddistlərin qətli, 

müstəmləkə müharibələrində ölən milyonlar. Məsələn: Belçika- Bəli, Belçika onun çiyələk pivəsi 

və qeyri-adi Gravensteen kilsəsi Konqonu fəth etdi və uzun müddət ərzində ölkə əhalisinin demək 

olar ki, yarısını bu da təxminən 8 milyon nəfər edir öldürdülər.(4). Və yaxud Rusiya: 1916-1930-cu 

illər arasında Çar Rusiyası sonralar isə Sovet Rusiyası Mərkəzi Asiya xalqlarının üsyanlarını 

yatırmıĢ Avropa müstəmləkəçilik siyasəti qaydasında onları zorla xristianlaĢdırmaq sonradan 

marksistləĢdirmək xətti yürütmüĢ, bu zaman isə 1,5 milyondan çox insan həlak olmuĢdur. (5). 

Müqayisə üçün deyək ki, Mərkəzi Asiyada (Qırğızıstan) doğulmuĢ və ya böyümüĢ iki oğlan cəmi 4 

nəfəri öldürmüĢ, bir neçe nəfəri isə yaralamıĢdır. DəhĢətlisi odur ki, nə Rusiya, nə Avropa, nə də 



309 
 

ġimali Amerikanı heç vaxt düĢündürməmiĢdir ki, Mərkəzi Asiya istər Birinci Dünya müharibəsi 

dövründə, istər ondan əvvəl və ya sonra ən çox kütləvi qətliyamlara məruz qalmıĢ və sərvətinin 

əksər hissəsi talan olmuĢdur. Bunun da baĢında xristianlar durmuĢdur. Halbuki, Mərkəzi Asiyanın 

müsəlman əhalisi arasında xristianların dediyi kimi zorakılıq edəni yoxdur. Rusiya Qafqaz və 

Mərkəzi Asiyani iĢğal edib qəddarcasına idarə edərkən o ġərqi Provaslav Xristian Ġmperiyası 

deyildimi? Müasir dövrdə də Rusiyanın əhalisi müsəlman olan Çeçenistanda yalançı anti-terror adı 

altında apardığı hərbi əməliyyatlar və orda ölən yüzlərlə qurbanlar, yalnız müsəlman və fərqli irqə 

mənsub olduqları üçün rus millətçiləri tərəfindən öldürülən insanlar. Fransa: 1954-1962 illər 

arasında təkcə əhalisi cəmi 11 milyon olan Əlcəzair Fransa müstəmləkə əsarəti altından çıxmaq, 

müstəqil olmaq üçün milyonlarla qurban vermiĢdir və bu say davam edə bilər. Avropa 

müstəmləkəçiliyinin hökm sürdüyü Afro-Asiya 

regionunda milyonlarla bu cür ölü var. Və belə olan halda 

XX əsr boyu Avropa xristianları tərəfindən öldürülmüĢ 

100 milyonluq say bəlkə də azaldılmıĢ rəqəmdir.  

Ġndi də baxmayaraq ki, Avropada müsəlmanların sayı 

çoxdur, lakin 2007-2009-cu illərdə bu qitədə baĢ verən 

terror hadisələrinin yalnız 1%-i onların adı ilə bağlıdır. 

(6). Cədvəl 1. (16). 

Bu onu göstərir ki, zorakılıq təkcə Müsəlman 

dünyasına aid deyil Avropaya, ABġ-a, Asiyaya, Afrikaya da aiddir və bu zorakılq, onun ideologyası 

heç də Ġslam dininə əsaslanmır. 

Avropada yaranmış 25 dən çox terror təşkilatlarından bəziləri: 

Olsterin Müdafiəsi Assosiyasiyası- 1971-ci ildə Ġrlandiya katolik ordusuna qarĢı yaradılmıĢdır, 

4 mindən çox üzv olan protestant hərbi qrupudur. ABġ, Böyük Britaniya, AĠ-də terrorçu təĢkilat 

kimi tanınır. 100-lərlə insan onun zorakılığının qurbanı olmuĢdur.(7) 

Qırmızı Briqada- 1970-ci ildə Ġtaliyada yaranıb. Solçu, radikal marksist terror qrupudur. 2500-

dən çox üzvü var. 1978-ci ildə Ġtaliyanın Xristian Demokratlar partyasından olan BaĢ naziri Aldo 

Moronu oğurlamıĢ və 54 gündən sora öldürmüĢdülər. Ümumiyyətlə 14000 çox zorakılıq hadisəsi 

törətmiĢdilər. 150 dən çox insan isə terrorun qurbanı olmuĢdur. Hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. 

(8).  

ETA- 1959-cu ildə Ġspaniyada yaĢayan etnik qrup - basklar tərəfindən yaradılmıĢdır. Əsas 

məqsədi baskların yaĢadığı ərazinin azadlığına nail olmaqdır. Millətçi, seperatist terrorçu qrupudur. 

Bask Milli Partiyası tərəfindən siyasi dəstək alır. Bir neçə dəfə silahı yerə qoyacağını bildirsə də 

hələ də terror hadisəsi törətməkdə davam edir. 2007-ci ildə avtomobilə qoyulan mina nəticəsində 22 

nəfər, 2008-ci ildə Buqos Ģəhərində avtomibilin partladılması nəticəsində 46 nəfər, 2009-cu ildə 

Palma-De-Malorka çimərliyindəki partlayıĢ zamanı isə 48 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri 

almıĢ, ağır yaralanmıĢ. (9).  

ASALA-1975-ci ilə Ermənistanda Akop Akopyan tərəfindən yaradılmıĢdır. Türklərə qarĢı 

fəsliyyət göstərən terror təĢkilatıdır. 80-cı illərdə ABġ tərəfindən terror təĢkilatı kimi tanınıb. Onun 

törətdiyi zorakılıqlar nəticəsində 46-dan çox insan ölmüĢ, 299-dan çox insan isə yaralanmıĢdır. (10). 

Asiyada yaranmış 40-dan çox təşkilatdan bəziləri: 

Aum-Sinrikö- Əsl adı Tudzio Masumato olan Söko Asaxara tərəfindən 1995-ci ildə 

Yaponiyada yaradılmıĢdır. TəĢkilatın adı ―Ali Həqiqət‖ kimi tərcümə olunur. Onlar özlərini 

sinketnik, buddizmin varrjdayn qolundan hesab edirlər ki, bu qol V əsrdə Yaponiyada yaranmıĢdır. 
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Yaponiya metrosunda qazla terror törətməklə özünü tanıtmıĢdır. Rusiya, ABġ, AĠ, Moldivlər, 

Kanada və bir çox baĢqa ölkələrdə eyni formada törətdiyi zorakılıqla bir terror təĢkilatı kimi bu 

dövlətlərdə də tanındı. 6600 dən çox insan bu təĢkilatın törətdiyi terror hadisələrinin qurbanı olub. 

(11).  

Buddistlər özləri də çoxlu terror və digər zorakılıqlar törədiblkər. XX əsrin əvvələrində 

Yaponiyada Zen sıralarından çoxları millətçiliyi dəstəkləyirdilər, hansı ki, sonralar onların liderləri 

məhz buna görə üzr istəməli olmuĢlar. 1930-cu ildə Yaponiyada Ġnoue Shiroya qarĢı sui-qəsd 

kompaniyası. Hal-hazırda isə Birma-Myanmada Buddist rahibləri digər buddistləri Rohingyaya 

qarĢı etnik təmizləmə siyasətinə səsləyirlər.(12).  

Rak Kax Hərəkatı - 1971-ci ildə Ġsraildə yaranıb. Ideoloji cəhətdən sionizmə əsaslanır. Əsas 

məqsədi ərəblərin yaĢadığı Sinay adası, Qolland yüksəklikləri, Samara və.b ərazilərdən ərəbləri 

qovmaq və yəhudi həqiqətlərinin Ġsrail qanunvericiliyinə daxil edilməsini təmin etməkdir. Rak Kax 

tərcümədə ―yalnız bu cür‖ mənasını verir. 1994-cü ildə bu təĢkilatın üzvü olan amerikan əsilli 

Ġsrailli həkim Barux Kopl QolĢteyn tərəfindən Xevronda Ġbrahim məscidində törədilən terror 

hadisəsi nəticəsində 29 ibadət edən müsəlman gənc ölmüĢ, 150 nəfər isə yaralanmıĢdır. Britaniya 

hələ 1940-cı illərdən etibarən Sionistləri Britaniya Mandatı olan Fələstində fəaliyyət göstərən fəal 

terroristlər kimi hesab edirdi, 1965-1980-cı illərdə isə ABġ Təhlükəsizlik Departamenti Yəhudilərin 

Müdafiəsi Liqasını ABġ-ın ən fəal terrorçu qrupu kimi tanımıĢdı. Hal-hazırda yəhudi millətçiləri öz 

yollarını tutublar, lakin bu yolda onlar istənilən an geri terrora da qayıda bilərlər. Ġsrail 

siyasətçilərinin yəhudi köçkünlərinin özününküləĢdirdikləri Fələstinin qərb hissəsində 

yerləĢmələrinə icazə verməsinin səbəblərindən biri guya ki, onların geri çağrılmasının növbəti və 

yeni zorakılıqlar doğura bilməsi ehtimalıdır. Bu zaman Fələstində məskunlaĢan yəhudilərin yeni 

terror hədəfi təkcə fələstinlilər deyil, o cümlədən Ġsrail yəhudilərinin özü də ola bilər necə ki, 

mərhum baĢ nazir Ġsxaq Rabin kimi.(13).  

 Və yaxud da Hindistanda Ajmer Məbədində Bhavesh Patel və hindli millətçi qrupu tərəfindən 

partlayıĢla törədilmiĢ terror. Lakin xoĢbəxtlikdən ikinci bomba partlamadığı üçün onlar istədikləri 

qədər xaos yarada bilməmiĢdilər. Sufi məbədi olan Ajmer həm də hinduslar tərəfindən ziyarət 

olunurdu, müsəlmanlara nifrət edən terrorçu qrup bu cür açıq dini fikir mübadiləsinin, dioloqun 

qarĢısını almaq istəyirdi. (14). 

Əl-Qaidə-1988-ci ildə Əfqanıstandan SSRĠ qüvvələri çıxarıldıqdan sonra Ayman-əz-Zavaxiri, 

Əbu-Dua, Ömər-Əbdül-Rəhman tərəfindən yaradılmıĢdır. Ġslam fundamentalizminə əsaslanan 

vahabi təriqətinə məxsus terror təĢkilatıdır. 1998-ci ildə Keniya və Tanzaniyada ABġ səfirliklərinin 

binalarını partlatdıqdan sonra bir nömrəli terror təĢkilatı adını almıĢ və dünyada terror təĢkilatı kimi 

tanınmıĢdır. 2001-ci il 11 sentyabr hadisələri də onun adı ilə bağlıdır. ABġ hərbi akademiyası olan 

Vest Pointin apardığı tədqiqatlar göstərir ki, 2004-2008-ci illərdə Əl-Qaidənin törətdiyi terror 

hadisələrinin qurbanı 88% müsəlmanlar, iraqlılar olublar. Tətdqiqatçılar göstərirlər ki, ―Guya ki, 

müsəlmanları qorumaq məqsədi daĢıyan Əl-Qaidənin zorakılıqlarının qurbanı daha çox elə 

müsəlmanlar olurlar, nəinki guya ki, mübarizə apardıqaları Qərb dövlətlərinin vətəndaĢları‖. (15).  

Afrikadakı təĢkilatlarıdan bəziləri 

Tanrının Müqavimət ordusu-1991-ci ildə Jozef Ko tərəfindən Uqandada yaradılıb. O, cənubi 

Uqandalı özlərini təcrid olunmuĢ hiss edən etnik qrupların hesabına Uqandanın mərkəzi hökumətinə 

qarĢı bəzi Açolilər tərəfindən icra edilən böyük bir silahlı müqavimət hərəkatının nəticəsi və davamı 

olaraq yaranmıĢdır. Ġdeoloji cəhətdən, qrup Açoli millətçiliyi, Afrika mistisizm və xristian 

fundamentalizminin qarıĢığıdır. Uqanda da Rəbbin Müqavimət Ordsunun baĢladığı hərbi 
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əməliyyatlar nəticəsində 2 milyondan çox insan öz evindən didərgin düĢmüĢdür.(16).  

  Din amili bu vicdan azadlığı ilə bağlıdır və hər bir kəsin ən həssas duyğusudur. Məhz bu 

səbəbdən məqsədə çatmaq üçün ən yaxĢı ideoloji təsir vasitəsi kimi çox vaxt dindən istifadə edilir, 

atılan əməllərə dini yolla haqq qazandırılmağa çalıĢılır. Lakin ayrı-ayrılıqda heç bir din o cümlədən 

Ġslam zorakılığa haqq qazandırmır, onu təbliğ etmir. Bütün dünyəvi dinlər tək Allahın olduğunu 

göstərirsə və hamı onun varlığını qəbul edirsə necə olur ki, O, insanların öldürülməsinə haqq 

qazandırsın. Din bir ideologiya kimi yaransa da nə Roma imperatoru I Konstantin Xristianlığı , nə 

də Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) Ġslamı zorakılıq qətlyam üçün deyil, əksinə birlik, sülh məqsədi 

ilə təbliğ etmiĢdir. Odur ki, dini ideologiyanı onun ilkin ideyasından uzaqlaĢdırmaq deyil, əksinə 

dünyada sülhə nail olmaq üçün istifadə etmək lazımdır. Çünki, əslində bütün dinlər eyni amala 

xidmət edir-sülhə. 
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РОЛЬ ПРОЕКТА «ЮЖНЫЙ ГАЗОВЫЙ КОРИДОР» В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И УСИЛЕНИЯ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Современный мир интеграционных процессов трудно представить без участия 

фактора энергетической безопасности. Так как, все большее количество стран включаются 

в процесс глобальной интеграции и всемирной конкуренции за перевес в охвате регионов 

мира богатыми энергетическими ресурсами, в частности нефти и газа. В данный процесс 

Азербайджан включился с подписания «Контракта века», когда одновременно 12 крупных 

компаний, представляющих 8 стран мира были вовлечены в процесс сотрудничества с целью 

взаимного обеспечения энергетической безопасности. В данной работе мы расскажем 

подробно пути реализации Азербайджаном как глобального, так и регионального проекта 

«Южный Газовый Коридор», включая «TANAP» и «TAP», инициированных совместно с 

Турцией. Реализация этих проектов послужит стимулом в расширении интеграционных 

процессов Азербайджана в Европу, усилит процесс диверсификации энергопоставок, 

повысит влияние нашей страны как главного экспортера энергоресурсов каспийского 

региона, и превратит Азербайджан в центральную силу в решении вопроса энергетической 

безопасности старого света. 

Ключевые слова: Южный Газовый Коридор, TANAP, TAP, Шахдениз, энергетическая 

безопасность, транспортировка газа, экспорт углеводородов, Транс-Анатолийский 

газопровод, Транс-Адриатический газопровод. 
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“CƏNUB QAZ DƏHLĠZĠ” LAYĠHƏSĠNĠN AZƏRBAYCANIN ENERJĠ 

TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNĠN TƏMĠN OLUNMASINDA VƏ ĠNTEQRASĠYA PROSESĠNĠN 

SÜRƏTLƏNMƏSĠNDƏ ROLU 

 

Müsir inteqrasiya prosesləri dünyasını enerji təhlükəsizliyi faktorunun iştirakı olmadan 

təsəvvür etmək çətindir. Çünki dünyanın enerji resurslari ilə zəngin regionlarında, ələlxüsus neft və 

qazla, üstünlük əldə edilməsi uğrunda qlobal inteqrasiya proseslərinə və ümumdünya rəqabətə 

qoşulan ölkələrin sayı artmaqdadır. Bu prosesə Azərbaycan ―Əsrin Müqaviləsi‖nin imzalanması 

ilə qoşulub, hansıkı enerji təhlükəsizliyinin təminatı üçün dünyanın 8 ölkəsini təmsil edən 12 şirkət, 

birgə əməkdaşlıq əlaqələri prosesində iştirakını təmin etdi. Bu məqalədə biz istər qlobal, istərsədə 

regional layihə hesab olunan ―Cənub Qaz Dəhlizi‖ layihəsinin, TANAP və TAP layihələri nəzərə 

alınmaqla, Türkiyə ilə birgə təşəbbüslə həyata keçirilməsinin yolları haqqında ətraflı danışacağıq. 

Bu layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasını stimullaşdırmaqla yanaşı, 

enerji təhcizatının diversifikasiyası prosesini sürətləndirəcək, Xəzər dənizi regionunun əsas enerji 

ixracatçısı kimi ölkəmizin nüfuzunu daha da artıracaq, və Azərbaycanı köhnə qitənin enerji 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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təhlükəsizliyi məsələsinin həllində mərkəzi gücə çevirəcək. 

Açar sözlər: Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP, TAP, Şahdəniz, enerji təhlükəsizliyi, qaz təhcizatı, 

karbohidrogen ixracı, Trans – Anadolu qaz kəməri, Trans – Adriatik qaz kəməri. 
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THE ROLE OF THE PROJECT "SOUTHERN GAS CORRIDOR" IN ENERGY 

SECURITY AND STRENGTHENING OF INTEGRATION PROCESSES IN AZERBAIJAN 

 

Its difficult to imagine the modern world of integration processes without the factor of energy 

security. Because the number of countries included in the process of global integration and global 

competition for superiority in the areas of the world which are rich in energy resources, 

particularly oil and gas, is encreased. Azerbaijan joined this process with the signing of the 

"Contract of the Century", which involved the 12 large companies representing 8 countries in the 

process of cooperation with the aim of mutual energy security. In this paper, we describe in detail 

the ways of realization by Azerbaijan, both global and regional project "Southern Gas Corridor", 

including «TANAP» and «TAP», initiated in conjunction with Turkey. Implementation of these 

projects will stimulate the integration processes of Azerbaijan to Europe, reinforce the process of 

diversification of energy supplies, increase the impact of our country as a major exporter of energy 

resources of the Caspian region, and will turn Azerbaijan into a central force in resolving the issue 

of energy security of the Old Mainland. 

Keywords: Southern Gas Corridor, TANAP, TAP, Shah Deniz, energy security, transportation 

of gas, hydrocarbon exports, the Trans-Anatolian gas pipeline, Trans Adriatic Pipeline. 

 

Рассматривая концепцию развития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее», 

утвержденным президентом Азербайджана в 2012 году, можно ясно понять главные задачи 

стоящие перед Азербайджаном в условиях усиления интеграционных процессов в мире, и 

все растущую потребность развитых стран от энергоресурсов. Как видно тенденцией нового 

века является фактор экспорта углеводородов, как основная движущая сила экономического 

роста. «Но главная задача, стоящая на нынешнем этапе, - добиться опережающего развития 

ненефтяного сектора, повысить эффективность и конкурентоспособность экономики, 

обеспечить ее прогресс на инновационной основе.», так излагается в концепции. 

Продуманная нефтяная стратегия Азербайджана дает свои положительные результаты уже 

сегодня. Этому свидетельствует факт повышения конкурентоспособности экономики страны 

на международном уровне. Согласно подсчетам Всемирного Экономического Форума 

Азербайджан занимает 38-ю строчку в рейтинге "Индекс глобальной конкурентоспособности 

2014-2015" среди 144 стран мира. Динамика социально-экономического развития 

Азербайджана подтверждает эффективность курса правительства на модернизацию страны. 

Меры правительства по диверсификации экономики отражаются и на объеме валового 

внутреннего продукта (ВВП). Так в прошлом году (2013) рост ВВП достиг 5,8 %, а темпы 

развития ненефтяного сектора составили 9 %. Стабильность развития экономики 

подтверждает также фактор высокой активности инвесторов. Так с начала 2014 года объемы 

капитализации различных отраслей достигли 19 млрд. долларов, из них 11 млрд. приходятся 
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на внутренние инвестиции.  

Прокладка трубопроводов через территорию Азербайджана играет большую роль в 

обеспечении энергетической безопасности региона. Сегодня наша страна полностью 

обеспечивает себя необходимыми энергоресурсами. Уже 20 лет со времени подписания 

«Контракта века» азербайджанская нефть экспортируется на европейские рынки. На 

нынешнем этапе обосновалась надежная платформа для реализации крупномасштабных 

проектов в сфере экспорта газа. Только подтвержденные запасы газа Азербайджана 

составляют 2,5 трлн. кубометров. Это создает предпосылки транспортировки 

азербайджанского каспийского газа на внешние рынки, параллельно с транспортировкой 

нефти. В связи с этим в 2007-ом году были развернуты крупные действия по прокладке 

газопроводных труб через территорию Грузии и Турции. 25 марта этого года был 

открыт Южно-Кавказский трубопровод - «Баку — Тбилиси — Эрзурум» протяжѐнностью 

970 км. По нему из Сангачальского терминала планируется транспортировка газа, 

добываемой на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе 

Каспийского моря. Введением в строй этого трубопровода была заложена основа для 

расширения экспортного потенциала такого стратегического вида топлива как природный 

газ. На основе Южно-Кавказского трубопровода был осуществлен проект соединяющий 

каспийский регион с Европой, получивший название Южный газовый коридор. Данный 

проект по транспортировке газа является жестким конкурентом газопроводу Южный поток, 

инициируемой Россией, и уже вытеснил план по реализации глобального «NABUCCO».  

В январе 2011 года Председатель Европейской Комиссии Жозе Мануэл Баррозу и 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Баку Совместную Декларацию, 

связанную с Южным газовым коридором. С этого дня Европейская Комиссия, страны-

партнеры и компании приступили к совместной работе по реализации проектов входящих в 

состав Южного газового коридора. Проект включает постройку дополнительных 

трубопроводов TANAP и TAP.  

TANAP* – Являющийся азербайджано-турецким проектом Транс-Анатолийский 

газопровод протянется на расстоянии 1800 км с востока на запад Турции до границы с 

Болгарией, оттуда труба продвинется вглубь Европы. В декабре 2011 году Турция и 

Азербайджан подписали меморандум о взаимопонимании по созданию консорциума для 

строительства данного газопровода. Контракт по реализации TANAP был подписан в 2012 

году при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Турции 

Реджеп Тайип Эрдогана. Контракт предусматривает доставку в Турцию 16 млрд куб. м газа 

добытого из месторождения «Шахдениз», в рамках второй стадии разработки 

месторождения. Из них 6 млрд куб. м пойдут на внутренние расходы Турции, а 10 млрд куб. 

м через Турцию будет доставлено в Европу. Проект будет реализовываться в четырех 

стадиях, первая стадия которого будет завершена в 2018. К 2020 году пропускная 

способность трубопровода будет составлять 16 млрд. кубометров, к 2023 – му 23 млрд. 

кубометров, 2026 –му 31 млрд. кубометров. Первые поставки газа в европейские страны 

намечены на 2019 год. Реализация проекта осуществляемая при содействии ГНКАР, а также 

турецких «BOTAġ» və «TPAO» будет продолжаться 6 лет. Состав акционеров TANAP будет 

выглядеть следующим образом: SOCAR (58 %), "Botas" (30 %), BP (12 %). 

TAP*– Маршрут Транс-Адриатического газопровода протяженностью в 520 километров 

возьмет начало на турецко-греческой границе, оттуда через территорию Албании, проходя 

https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://neftegaz.ru/news/view/101095/
http://neftegaz.ru/news/view/101095/
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по Адриатическому морю (оффшорная часть) азербайджанский газ будет доставлен в 

Италию. Первоначальная пропускная способность TAP составит 10 млрд. кубометров газа в 

год с возможностью расширения до 20 млрд. Разработчики проекта — швейцарская EGL, 

норвежская Statoil, немецкий E.ON Ruhrgas. Долевое участие в проекте - BP (20%), ГНКАР 

(20%), норвежская компания Statoil (20%), бельгийская компания Флюксис (19%), 

Испанская компания ENAGAS (16%) и швейцарская компания AXPO (5%).  

Неоднократно в своем выступлении президент Ильхам Алиев подчеркивал важность 

усиления интеграционных связей в рамках обеспечения энергетической безопасности и 

диверсификации экономики нашей страны. Стоит вспомнить речь президента во время 

заседания Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития 

девяти месяцев 2014 года и предстоящим задачам, когда, как выразился глава государства, 

произошло историческое событие для нашей страны – был заложен фундамент Южного 

газового коридора. Цитата: «Ни для кого не секрет, что основную роль в этом сыграл 

Азербайджан. Это была наша инициатива, наши ресурсы. Мы будем реализовывать этот 

проект вместе с соседними странами, партнерами.» Назвав начало реализации проекта 

Южного газового коридора проектом XXI века, президент отметил также политический вес и 

экономические возможности проекта, который принесет Азербайджану большие доходы и 

политические дивиденды. Данный проект произвел большие впечатления и у наших 

европейских партнеров, которые рассматривают реализацию Южного газового коридора, как 

обеспечение собственной энергетической безопасности. Член Палаты общин Британского 

Парламента Чарльз Хендри в рамках четвертого Бизнес-форума Европейско-

азербайджанского общества выступил с заявлением. Цитата: «За чуть более чем 20 лет 

Азербайджан добился огромного прогресса. Азербайджану, который участвует в создании 

Южного газового коридора в контексте TANAP и TAP, суждено обеспечить европейскую 

энергетическую безопасность.» 

Южный газовый коридор — это целый комплекс проектов по расширению Южно-

кавказского газопровода – ―Баку — Тбилиси — Эрзурум‖, к которой должны 

присоединиться газопровод TANAP на территории Турции, и TAP на турецко-греческой 

границе. Предполагаемая протяженность проекта — 3500 километров (от Баку до юга 

Италии). Основная цель реализации столь масштабного газопровода обеспечение 

энергетической безопасности как стран участников проекта, так и всей Европы. Этот 

аргумент еще раз подтверждает выступление бывшего посла США в Азербайджане Ричарда 

Морнингстара на проходящем 23 апреля 2014 года в Баку – I Международном 

Каспийском энергетическом форуме. Ричард Морнингстар в частности сказал: «Считаю, 

что сотрудничество Азербайджана с его партнерами и друзьями, в том числе с США в 

разработке энергоресурсов – это был шаг, нацеленный на будущее, поскольку эти ресурсы 

имеют большое значение для Европы и других стран». Маршрут трубопровода проходит в 

обход России и Украины, как монополистов в поставке и транзита газа соответственно, на 

европейский рынок. Данный коридор обеспечит прямой выход на газовый рынок ЕС 

ресурсов одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире ―Шахдениз‖, 

общие запасы которого оцениваются в 1,2 триллиона кубических метров газа. В 

долгосрочной перспективе поставщиками газа могут стать помимо 

Азербайджана, Туркменистан и Ирак. Еще возможно включение Ирана и Египта, однако, 

политическая обстановка в этих странах пока что не позволяет включить их в проект. А 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Statoil
https://ru.wikipedia.org/wiki/E.ON_Ruhrgas
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%B7%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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договоренностей с Туркменистаном и Ираком и вовсе не существует.  

Итак, главное событие 2014 – го года, 20 сентября в день 20-летия «Контракта века» в 

Баку был заложен фундамент Южного газового коридора. На церемонии закладки 

фундамента участвовали главы государств и правительств, а также другие официальные 

лица, принимающие непосредственное участие в реализации проекта. Президент Ильхам 

Алиев выступил с речью. Цитата: «За последние годы Азербайджан последовательно 

продвигает вперед свою энергетическую политику. То есть, сегодняшняя церемония – это 

просто вершина проделанной работы. Если бы в то время упомянутые мною вопросы не 

нашли решения, то сегодня не могло бы быть и речи о Южном газовом коридоре. В 

настоящее время проект полностью готов. Сегодня начинается строительство коридора. 

Этот проект открывает для нас новые возможности. В течение последних десяти лет 

наш внутренний валовой продукт вырос более чем в 3 раза, а бюджетные расходы – в 20 

раз. Это позволяет нам вкладывать собственные инвестиции в данный проект. В проекте 

TANAP Азербайджан является основным инвестором, главный финансовый груз 

Азербайджан возьмет на себя. И в «Шахдениз», и в ТАР, и в других проектах Азербайджан 

сам финансирует свою долю. Таким образом, полученная в свое время экономическая 

прибыль служит нашим общим интересам.» В своем выступлении президент Азербайджана 

отметил взаимную выгоду от реализации проекта для партнерских стран, которые в то же 

время являются странами-потребителями газа. Президент также отметил важность этого 

проекта в обеспечении энергетической безопасности Европы. Цитата: «В действительности, 

энергетическая безопасность – это вопрос национальной безопасности каждой страны. 

Сегодня невозможно отделить энергетику от политики и экономики. Все мы вместе с 

нашими партнерами будем участвовать в обеспечении энергетической безопасности 

Европы. Основным ресурсным источником является газовое месторождение «Шахдениз». 

Но запасов газа в Азербайджане еще больше. Наши подтвержденные запасы газа 

составляют 2,5 триллиона кубометров. А наши предполагаемые, прогнозируемые запасы 

находятся на уровне 4-5 триллионов кубометров.» В заключении своей речи глава 

государства отметил важность координационной работы, так как Азербайджан вступает в 

процесс широкого международного сотрудничества. Ведь на основе контракта по реализации 

Южного газового коридора к проекту смогут присоединиться Грузия, Турция, Греция, 

Болгария, Албания, Италия, а на следующем этапе – Монтенегро, Хорватия и другие страны. 

По оценкам политиков к 2020 году Южный газовый коридор обеспечит потребности ЕС 

в газе примерно на 10—20 %. Это примерно 45—90 миллиардов кубометров газа в год. 

Помимо этого проект предусматривает прокачку газа из Центрально-азиатских стран, в 

частности, из Туркменистана. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего 

официального визита в Туркменистан заявил, что проект TANAP реализуется с большой 

скоростью. Об этом передает официальный сайт Телерадиокомпании Турции TRT. Турецкий 

лидер подчеркнул важность подключения Туркменистана к Южному газовому коридору. По 

словам Эрдогана Турция играет важную роль при посредничестве по транспортировке 

азербайджанского и туркменского газа на Запад. В Ашхабаде при встрече с президентом 

Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым Реджеп Тайип Эрдоган в частности заявил: 

«Мы придаем большую значимость выхода туркменского газа на европейские рынки при 

посредничестве Турецкого государства и обеспечения энергетической безопасности 

Европы. С целью прокачки туркменского газа в Европу стартует проект TANAP. Работы в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2020_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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данном направлении идут большими темпами.» В завершении двухсторонних переговоров 

Туреция – Туркменистан было подписано рамочное соглашение о вопросах купли-продажи 

природного газа между государственным концерном «Туркменгаз» и турецкой компанией 

«Atagas».  

Туркменистан является одним из ключевых игроков на газовом рынке в Каспийском 

регионе и Центральной Азии. Наиболее оптимальным вариантом для присоединения 

Туркменистана к проекту Южного газового коридора могла бы стать прокладка 300-

километрового газопровода через Каспий к берегу Азербайджана. Однако, данный вопрос не 

решен полностью. Известно что, Россия и Иран выступают против прокладки трубопровода 

по дну Каспия, исходя из вопросов экологической безопасности. Но Ашхабад строго уверен, 

что строительство трубопровода является суверенным правом стран намеренных 

использовать морское дно своей территории по определенному предназначению.  

Тем временем закладка фундамента Транс-Анатолийского газопровода состоится в 

начале 2015 года в Турции. Об этом в интервью журналистам рассказал президент 

Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР) Ровнаг 

Абдуллаев. Президент ГНКАР отметил что, с первой недели апреля 2015 года на участках по 

проекту начнутся буровые и строительные работы. По нему будет прокачиваться газ 

добытый из морского газоконденсатного месторождения "Шахдениз". 17 декабря 2013 года 

было принято решение о начале новой стадии разработки «Шах Дениз - 2» стоимостью в 28 

млрд. долларов. В рамках реализации проекта объем годовой добычи газа увеличится с 

девяти миллиардов кубометров (в рамках первой фазы) дополнительно на 16 миллиардов 

кубометров во второй фазе. В целом, добыча газа составит около 25 миллиардов кубометров 

в год, значительная часть которого будет поставляться на европейский рынок. В «BP», 

которая выступает оператором проекта разработки "Шахдениз", отмечают: «Добычу газа в 

рамках разработки "Шах Дениз - 2" планируется начать в 2018 году. Строительные работы 

будут осуществлены в течение 5 лет».
 
Стоит отметить что, начиная с 1996 года, со времени 

подписания контракта по разработке морского месторождения "Шахдениз", до настоящего 

времени было заключено контрактов на общую сумму 9,6 миллиарда долларов. Долевое 

распределение среди участников соглашения следующее: BP (оператор - 28,8 %), SOCAR 

(16,7 %), "ЛУКойл" (10 %), NICO (10 %) и TPAO (19 %). Свою 15,5 – процентную долю 

участия в проекте норвежская Statil, продала малазийской компании Petronas. В сделку 

стоимостью 2,25 млрд. долларов входят также 15,5 % в Южно-кавказском газопроводе и 12,4 

% интереса в Azerbaijan Gas Supply Company (AGSC), которая занимается продажами газа с 

первой фазы месторождения. Контракт по разработке газоконденсатного месторождения 

«Шахдениз» был продлен до 2036 года.  

 На Западе реализация TAP более чем рентабельна. Известно что, одним из игроков на 

европейском газовом рынке является Греция, которая предоставляет довольно дорогой по 

цене газ (приблизительно 1300 – 1400 долларов) в отличие от оптового рынка (700 долларов). 

В данном случае прокладка газопровода через территория Греции выгодный шаг, учитывая 

то что она может перепродавать газ купленный на оптовом рынке в два раза дороже. 

Согласно заявлению министра иностранных дел и заместителя премьер-министра Греции 

Евангелоса Венизелоса высказанном в начале 2014 года, «реализация проекта ТАР не только 

принесет пользу Греции, Албании и Италии, но также будет иметь региональное значение». 

Помимо этого министр иностранных дел Греции заявил что, уже обсуждаются планы по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85_%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7
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прокладке дополнительных трубопроводов для транспортировки газа в Западно-Балканские 

страны, включая Хорватию. «Это в свою очередь еще более укрепит экономическую 

синергию Западных Балкан, а также региональное сотрудничество" – считает министр. Как 

считает научный сотрудник Миланского института международных политических 

исследований (Италия) Маттео Верда Азербайджан играет все возрастающую роль в 

формировании новой системы энергетической безопасности Европы. Цитата: ―В будущем 

Азербайджан будет играть еще большую роль в поставках энергоресурсов в Италтю, так 

как ввод в строй газопровода TAP позволит транспортировать каспийское голубое топливо 

на итальянский рынок.‖ Отвечая на вопрос о традиционном обеспокоенности экологов при 

подобных случаях по реализации инфраструктурных проектов итальянский политолог 

говорит: «Строительство газопровода – полностью решенный вопрос. В случае с TAP об 

экологических угрозах говорить не приходится.‖ 

По приблизительным подсчетам разработка новой стадии месторождения "Шахдениз", а 

также проектов TANAP и TAP послужит привлечению инвестиций в Азербайджан на сумму 

около 45 млрд. долларов. Учитывая что, на нынешнем этапе Азербайджан обладает большим 

опытом в реализации инфраструктурных проектов, проведении нефтегазовых операций, это 

послужит толчком развития ненефтяного сектора экономики. Как государственные, так и 

частные компании накопившие большой опыт работы в разных секторах экономики будут 

получать заказы за рубежом и это способствует развития бизнеса в ненефтяном секторе 

экономики нашей страны. Тем самым будет решен вопрос поставленный концепцией 

развития «Азербайджан – 2020: взгляд в будущее» 
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Итак, после реализации крупнейшего проекта прошлого столетия – ―Контракта века‖, 

Азербайджан стал широко известным миру экспортером нефти, тогда как, новый век 

предвешает принести немалую известность Азербайджану в сфере экспорта газа – как 

единственной страны прикаспийского региона, предаставляющей альтернативу Евросоюзу в 

поставке голубого топлива. Неудачи с реализацией проекта газопровода «НАБУККО», 

который ориентировался на поставки туркменского и азербайджанского газа в Европу, 

послужили поводом выдвижения собственных трубопроводных проектов. Как пишет доктор 

политических наук Сергей Жильцов в своей статье в газете «Независимая», «за последние 10 

лет Баку стал активным участником различных трубопроводных проектов, 

привлекательность которых определялась прогнозами добычи газа на месторождениях 

Азербайджана и политической поддержкой ЕС.» Так, в последние несколько лет основное 

внимание Баку направлено на реализацию Южного газового коридора, новый импульс 

которому был дан в сентябре 2014 года. Ведь известно что, у Европы нет альтернативы 

рентабельного приобретения энергоресурсов кроме как, России и стран Ближневосточного 

региона. Данный факт подтверждает и президент Ильхам Алиев: «Каспийский газ является 

для Европы единственным новым источником.» Если исключить поставки газа из России, по 

отношению к которой в данный ситуации Европа грозит санкциями, то Азербайджан с 

широкой сетью трубопроводных путей остается для Европы самым приемлемым вариантом. 

Тогда как имперских амбиций и захватнических целей у нашей страны нет, то это придает 

большой импульс для усиления интеграционных связей с Азербайджаном. Разворот 

Азербайджана в сторону Балкан стал отражением ситуации, которая сложилась вокруг 

реализации проектов TAP и TANAP, газопроводов инициированных Баку и Анкарой. Эти 

два газовых трубопровода будут способствовать обеспечению энергетической безопасности 

и усилению интеграционных процессов Азербайджана в будущем. Образуется целый 

коридор соединяющий Европу с Азией. В целом, реализация Южно-кавказского газового 

коридора отвечает интересам Азербайджана, поскольку обеспечит выход такого 

стратегического вида энергоресурса как газ на внешний рынок.  

 

Литература: 

 

1. Газета "Азербайджан" №218 (6784) – 09.10.2014, №228 (6794) – 21.10.2014, №228 

(6788) – 14.10.2014 

2. Газета "Азербайджанские Известия" №182 (2608) – 10.10.2014, №184 (2610) – 

14.10.2014  

3. Газета «Эхо» - www.echo-az.com  

4. Газета "Независимая" НГ – Энергия – 14.10.2014 

5. www.president.az 

6. www.azerizv.az 

7. www.azertag.az 

8. Az.apa.az 

9. www.trend.az 

10. www.teas.eu 

  

http://www.echo-az.com/
http://www.azerizv.az/
http://www.trend.az/


320 
 

Таира АБДУРАХМАНОВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет  

 

ПРОБЛЕМЫ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОГО СЕПАРАТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ 

ИСПАНИИ: ИСТОКИ И ПРИЧИНЫ 

 

Значение баскской проблемы в качестве наиболее острого внутриполитического вопроса 

Испании в последнюю четверть XX века и в первые годы ХХI века, определяет актуальность 

предложенной статьи. В политическом плане существо баскской проблемы сводится к 

феномену баскского национализма и его крайнего проявления—сепаратизма, который 

потенциально угрожает единству и территориальной целостности всей Испании.  

Политическое противоборство в Каталонии, Стране Басков и Галисии то усиливается, 

то временно ослабевает, действуют политические силы сепаратистского толка, целью 

которых является их суверенитет, предполагающий отделение от государства. 

Ключевые слова: Испания, Страна Басков, ЭТА, Каталония, Галисия, сепаратизм, 

терроризм, Баскская националистическая партия, референдум. 
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MÜASĠR ĠSPANĠYADA ETNOSĠYASĠ SEPARATĠZMĠN PROBLEMLƏRĠ: 

YARANMASI VƏ SƏBƏBĠ 

 

XX əsrin sonuncu rübü və XXI əsrin ilk illərində İspaniyada ən kəskin daxili siyasi məsələsi 

olan Bask probleminin dəyəri təklif olunan məqalənin aktuallığını müəyyən edir. Siyasi baxımdan 

Bask probleminin mahiyyəti Bask millətçilik fenomeni və onun ifrat təzahürü olan, bütövlükdə 

İspaniya birliyinə və onun ərazi bütövlüyünə təhlükə olan separatizma gətirib çıxarır. 

Kataloniyada, Basklar ölkəsində və Qalisiyada siyasi qarşıdurma gah güclənir, gah da ki 

müvəqqəti olaraq zəifləyir; orada mövcud olan separatist fikirli siyasi qüvvələrin məqsədi 

suverenliyin əldə edilməsi və dövlətdən ayrılmalarıdır. 

Açar sözlər: İspaniya, Basklarölkəsi, ETA, Kataloniya, Galisiya, separatism, terrorizm, Bask 

MilliyətçiPartiyası, referendum. 
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PROBLEMS OF ETHNO POLITICAL SEPARATISM IN MODERN SPAIN:  

ORIGIN AND REASONS 

 

Value of a Basque problem as the most sensitive internal political issue of Spain in the last 

quarter of the XX century and in the first years of the XXI century defines relevance of the offered 

article. In the political plan the being of a basque problem is rendered to a phenomenon of basque 

nationalism and its extreme manifestation — separatism which potentially threatens unity and 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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territorial integrity of all Spain. 

Political confrontation in Catalonia, the Basque Country and Galicia either amplifies or 

temporarily weakens; there act political powers of separatist sense which purpose is their 

sovereignty assuming separation from the state.  

Key words: Spain, Basque country, ETA, Catalonia, Galicia, separatism, terrorism, the Basque 

Nationalist Party, referendum. 

 

В XXI столетии продолжается процесс, берущий свое начало в Западной Европе еще в 

средние века - процесс формирования национальных государств. В качестве одной из форм 

проявления этой тенденции выступает сепаратизм. Причем если, по мнению многих 

исследователей, в середине 80-х гг. XX в. отмечалась бесперспективность сепаратизма, 

потому что ни в одной стране, в которой действовали сепаратистские движения, не была 

достигнута их цель - образование независимого государства, то в 90-е гг. наметилась 

совершенно противоположная тенденция.  

Появились примеры достижения цели сепаратистскими силами как мирным путем, так и 

в результате вооруженной борьбы. Успешная реализация рядом сепаратистских движений 

своих целей имела большой эффект и стала причиной появления «второй волны» 

сепаратизма в новосозданных государственных образованиях. (4,75) 

В этой связи большую значимость приобретает изучение опыта Испании в отношении 

разрешения проблем сепаратизма, которые объективно присущи этой стране в силу 

этнического разнообразия населения, его исторических традиций, а также по причине 

диспропорций в экономическом развитии отдельных регионов. Изучение испанского опыта 

борьбы с сепаратизмом имеет в последнее время особую актуальность. 

Сепаратизм — это требование суверенитета и независимости для этнически 

обозначенной территории и это требование направлено против государственной власти 

страны проживания. Современный сепаратизм как политическая программа и как 

насильственное действие основывается на ложно трактуемом принципе самоопределения: 

каждая этническая общность должна иметь собственную государственно оформленную 

территорию. (13,18)  

Злободневность баскской проблемы обуславливается тем фактом, что неизменным 

действующим игроком в этой гражданской войне был и потенциально остается терроризм. В 

Испании особо ярко выделяются сепаратистские движения в Стране Басков и Каталонии, а 

также частично в Галисии. Существуют различные мнения и подходы к сепаратизму, 

которые мы попытаемся рассмотреть, проанализировать и выделить наиболее характерные 

аспекты на примере истории сепаратистского движения и поведенческой сепаратистской 

линии в вышеуказанных регионах, дабы выявить оптимальные методы и средства борьбы с 

данным явлением, у которого довольно много сторонников. Анализ этнополитического 

терроризма в Испании дает ключ к пониманию сложной политической обстановки в регионе, 

места и роли Страны Басков в системе и структуре Испании и европейской интеграции. 

Исследование идеологии и стратегии ЭТА («Эускади та Аскатасуна» (ЭТА), что в 

переводе с баскского означает «Страна Басков и свобода») - целью которой было 

провозглашено создание независимой страны, построенной на марксистских принципах, в 

баскском регионе Испании и юго-западных французских провинциях Лабур, Басс-Наварра и 

Суль, испытавших влияние Кубинской революции, деятельности Ирландской 
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республиканской армии (ИРА), маоизма, идей алжирской революции, невозможно вне 

конкретного исторического контекста. (5,89)  

Вместе с тем исторический аспект исследования Страны Басков позволяет лучше понять 

и разобраться в возникновении и развитии многих общеевропейских процессов, позволяя 

раскрыть важные черты регионального развития, как в пределах отдельного государства, так 

и на территории, относящейся к нескольким странам. 

Баскская проблематика отличается исключительной сложностью. В ней переплелись 

экономические, социальные, политические, этнические, географические, культурные 

аспекты, причем на передний план выдвигаются те факторы, которые в «традиционных» 

научных схемах играют второстепенную роль (этнические, культурные, исторические). 

Баскский сепаратизм черпает идеи в основном в традиционализме. Известные баскологи, 

такие как Хулио Каро Бароха, Хосе Мигель де Барандиаран и другие, сходятся во мнении, 

что национальный политический менталитет басков во многом имеет свое объяснение с 

точки зрения исторического развития баскского общества.
 
 

Баскский сепаратизм уходит корнями в средневековье, когда Кастилия подчинила себе 

неиспанские государства, «инкорпорировав» Каталонию, Галисию, баскские земли. 

Представители этой народности исторически населяют провинции Алава (Араба), 

Бискайя, Гипускоа и Наварра (Нафарроа) в современной Испании и приграничные районы 

Франции по склонам Кантабрийских гор, к которой в XV веке после Столетней войны 

отошли три провинции нынешнего департамента Атлантические Пиренеи: Лабур (Лапурди), 

Суль (Субероа), Басс-Наварра (Бехенафарроа). Это пространство охватывает более 20 000 кв. 

км. Всю территорию этой юго-западной оконечности европейского континента можно 

разделить на две неравновеликие части: континентальная получила название Северная 

Эускади или Ипаральде, полуостровная – Южная Эускади или Эгоальде.(10,77) 

Кроме того, на территории Страны Басков можно отыскать анклавы других автономий. 

Наиболее значительный из них – графство Де Тревиньо (De Trevino), которое принадлежит к 

Старой Кастилии. 

В настоящее время среди населения этого немногочисленного графства обсуждается 

вопрос о целесообразности проведения референдума по поводу присоединения к Стране 

Басков. Защитники «интеграции» в качестве главного аргумента выдвигают близость к 

столице Алавы, так как большинство там работает, там же расположены лечебные 

учреждения и т. д. Споры между интегристами и защитниками независимости от баскских 

территорий ведутся с 1904 года. Графство Тревиньо представляет собой «стратегический» 

анклав («Тревиньо» переводится как «три дороги»): оно находится на пересечении трех 

путей. Графство имеет своеобразную историю; территория попеременно занималась то 

арабами, то кастильцами и, наконец, наваррцами. (1,42) 

Население Эускади составляет около 3 млн человек, из них басками являются около 1 

млн (более 860 тыс в Испании и 140 тыс во Франции, плюс еще около 120 тысяч, живущих в 

Латинской Америке и США). Данная оценка основывается на показателе владения баскским 

языком, которым на этой территории пользуется около трети населения. Сложность 

выделения носителей баскской этничности, носителей баскского языка состоит в отсутствии 

ее четко определенных критериев, потому что большинство местных жителей, имеющих 

баскские корни, осознают себя одновременно басками и испанцами, басками и французами. 

Борьба за отделение Страны басков уходит корнями в историю. На формирование 
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национализма повлиял ряд факторов: мечта о создании политически независимого 

государства басков, которого у них никогда не было; стремление к объединению всех земель, 

населенных этой народностью; нежелание делиться с менее экономически развитыми 

соседями природными и финансовыми ресурсами. 

Отношения баскских провинций с Мадридом издавна строились на основе фуэрос, 

гарантировавших баскам права и привилегии, которые давали им возможность 

самоуправления. Фуэрос являлся своего рода компромиссом между центральной властью и 

свободолюбивым регионом. Первые реальные попытки национального самоопределения 

басков датируются началом XIX столетия, когда в результате участия в карлистских войнах 

началась постепенная отмена их фуэрос. (2, 34) 

Недовольство, которое вызвало у басков решение об аннулировании фуэрос, усилилось 

во второй половине XIX века было подогрето индустриализацией Испании. Экономически 

активно развиваясь, баски требовали сохранения своих прав и невмешательства в их 

внутренние дела. В XX веке 45% торгового флота Испании строили в Басконии, и почти все 

производство металла также переместилось туда. (11,55) 

Проблема фуэрос – один из базовых постулатов, взятый на вооружение ЭТА – 

чрезвычайно важна для понимания идеологической эволюции самой организации. Кроме 

того, тема фуэрос всегда была удобным рычагом политического маневрирования в руках 

центрального правительства Испании в отношениях со Страной Басков. 

На протяжении веков баскские земли в рамках каждой провинции постепенно 

вырабатывали свое собственное законодательство, основанное на идеях фуэрос – фуэризме. 

Впоследствии оно становилось частью общебаскского, законодательства фуэрос, с которым 

баски выступали перед Испанским государством. Смысл самого понятия этого 

законодательства состоял в том, чтобы «отгородить» Эускади от остальной части Испании. 

Самоуправление, предоставлявшееся сводом «капитуляриев» о фуэрос, позволяло сохранять 

известную экономическую самостоятельность благодаря специфической системе 

таможенных барьеров. Таким образом, фуэрос являлся своего рода компромиссом между 

центральной властью и свободолюбивым регионом.(7,38) 

Баски показали свою непреклонную приверженность ей, когда Испанское государство 

вновь попыталось ограничить их суверенные права. Посягательство на местные привилегии 

побудило басков в 70-е годы XIX века выступить против центральной королевской власти. В 

результате второй Карлистской войны в 1876 году баски были лишены и оставшихся свобод. 

Эти исторические обстоятельства, катализирующие протестные настроения в обществе, 

стали дополнительным стимулом большей склонности баскских националистов к правому 

флангу политического спектра.(8,64) 

К началу 30-х годов ХIХ века в среде баскских националистов оформилась программа 

борьбы за достижение государственной независимости. Основным пропагандистским 

лозунгом с этого времени становится географическое понятие Эускади. Этот термин, 

впервые предложенный братьями Сабино и Луисом Арана Гойри, означает предполагаемую 

в будущем суверенную баскскую конфедерацию трех провинций: нынешней автономной 

области Страна Басков (Бискайя, Гипускоа, Алава), особой автономной области Наварра и 

трех районов Франции. Они же вдохнули жизнь в самостоятельную идеологию и 

политическую доктрину, по сути, сформулировали платформу баскского национализма. Они 

утверждали, что Кастилия, а затем Испания насильно колонизировали Страну Басков. 
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Понятно, что участие в экспансионистской политике более мощного централизованного 

объединения неминуемо ведет к поглощению самостоятельности национальной периферии, 

поскольку она утрачивает роль экономической опоры. Это дало право теоретикам 

национального движения утверждать, что началом упадка стала эпоха роста могущества 

централизованного государства. Братья Арана разработали национальную символику, ввели 

национальные праздники и название своей родины – Эускади. 

Девиз баскского фуэризма на этапе зарождения баскского национализма, – «Бог и 

фуэрос», или «Бог и старые законы», – явился символом вновь оформившейся старой 

концепции. Новаторская миссия С. Арана Гойри состояла не только в осмыслении с новых 

исторических позиций старых положений традиционного фуэризма, а в том, что движению 

за национальное самосознание были предложены новые формы борьбы и цели.  

Для этого, 31 июля 1895 года, создается Баскская националистическая христианско-

демократическая партия (впоследствии Баскская националистическая партия – БНП), с тех 

пор постоянно занимающая важное место в политической системе страны. Она была создана 

на расовой, политической и религиозной основе. 

Исторические корни борьбы баскского народа за право на самоопределение, к чему и 

сводится вся деятельность ЭТА, следует искать именно в этом времени, когда 

националистическое движение получило свое организационное и теоретическое оформление.  

В документах ЭТА не скрывается, что ее истоки восходят к идеям Сабино Арана Гойри. 

Все это происходило на фоне запоздалого развития капиталистических отношений, одним из 

основных стимулов которого стал колониальный вопрос. До этого времени у испанских 

дворян, избалованных притоком богатств Латинской Америки, не было особой нужды 

интенсифицировать индустриализацию страны, равно как и развитие капитализма. 

Колониальный вопрос, был закреплѐн в программных документах всех националистических 

сил Королевства, куда именно и проникает тезис о «насильственной колонизации» окраин 

Испании. (6,143) 

Широкое распространение получило заблуждение, что процветание уничтожает 

национальный вопрос, причем не только применительно к Стране Басков. Но в этом случае 

это не соответствует истине. По мере роста благосостояния, культурного уровня, создания 

системы общего, профессионального, специального и высшего образования, появления 

национальной интеллигенции и местных элит и происходит вспышка национализма. 

Вторая группа факторов, провоцирующая экстремистские настроения в Стране Басков, 

связана с экономическими параметрами региона, который в результате промышленной 

революции из отсталого, сельскохозяйственного превратился в развитый район. 

Сепаратистские настроения в среде басков проявляются и в силу особенности 

экономического развития Испании. Интенсивный процесс индустриализации Эускади 

превратил ее в наиболее развитый район, где доход на душу населения в 2 раза превышал 

доход в среднем по стране. В конце 1960-х годов Страна Басков платила 13% всех испанских 

налогов, в то время как на ее долю приходилось всего 5% средств, выделяемых центральным 

правительством. (9,39)  

Это обстоятельство вело к росту недовольства среди населения региона, не желавшего, 

чтобы заработанные «трудолюбивыми» басками средства направлялись на поддержку менее 

развитых «ленивых» районов. В настоящее время этнические баски составляют менее 

половины населения Страны Басков. Помимо весомых экономических показателей Страны 
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Басков, следует отметить и тот факт, что этот регион обладает значительным по европейским 

меркам потенциалом, выражающимся в запасах нефти и наличии собственных полезных 

ископаемых. 

В испанской части Эускади наблюдаются сильные внутренние хозяйственные различия. 

Провинции Бискайя и Гипускоа имеют ярко выраженный промышленный облик. Их недра 

содержат значительные запасы железной руды, близость астурийских залежей угля 

позволило в свое время развиться здесь металлургии и металлоемким отраслям 

машиностроения, например строительству судов.  

Все перечисленные экономические особенности являются весомым аргументом в пользу 

государственности, используемым экстремистки настроенными сепаратистами. (12,56) 

Схема автономий Испании складывалась в острой борьбе с франкистской идеологией 

централизованного государства, и конституция 1978 г. стала результатом компромисса в 

этой борьбе. В ней государственно-территориальное устройство прописано лишь в общем 

виде, отсутствует законченная схема разделения полномочий между центром, автономными 

областями и муниципалитетами, а некоторые положения носят двусмысленный характер и 

воспринимаются различными политическими силами по-разному. 

В многонациональной стране такое положение не могло не привести к активизации 

сепаратистских движений, воспользовавшихся невнятностью Основного закона для 

выдвижения своих требований. Самое активное среди них – сепаратистское движение в 

Стране Басков.(4,72) 

Одним из действенных способов, применяемых в борьбе за свои права баски считают 

референдумы, которые неоднократно проводились в ХХ и начале ХХI века. В конце 2013 

года началась подготовка к проведению очередного референдума, который по 

высказываниям его организаторов должен был оказать решающее воздействие на 

государственную власть. 

12 декабря 2013 года Президент Женералитата Каталонии А. Мас сообщил, что главные 

политические силы автономии договорились о сроках проведения очередного референдума о 

независимости Каталонии и формулировки вопросов, которые должны быть на него 

вынесены. Избиратели должны будут ответить на следующие вопросы: «Хотите ли Вы, 

чтобы Каталония стала государством?»
 
(14,2), и в случае одобрительного ответа: «Если да, то 

хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?» (15,1) 

26 марта 2014 года Конституционный суд Испании вынес постановление о признании 

противоречащим конституции страны запланированный на ноябрь референдум о 

независимости автономной области Каталония. Согласно судебному решению, конституция 

Испании запрещает регионам в одностороннем порядке проводить референдумы о 

суверенитете.
 
(16,1) 

9 апреля депутаты Генеральных кортесов Испании большинством голосов проголосовали 

против предложения Ассамблеи Каталонии о проведении референдума о независимости 

Каталонии — 299 «против», 47 «за», 1 воздержался.(17, 2)  

27 сентября глава правительства Каталонии подписал распоряжение/декрет о проведении 

опроса 9 ноября 2014 года. (18,1) Правительство Испании выступило против, обращение в 

Конституционный Суд (19,2).  

10 ноября 2014 года в Каталонии прошѐл символический референдум. За независимость 

провинции от Испании проголосовали свыше 80% каталонцев. Лидер Каталонии А. Мас 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%8B_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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считает прошедший референдум успешным, и он взял на себя всю ответственность за его 

проведение. 

Власти Испании, в свою очередь, скептически отнеслись к произошедшему. Они назвали 

голосование "бесплодным и бесполезным". По словам представителей правительства, 

поведение главы Каталонии А. Маса сильно усложняет будущее, а прошедший в Каталонии 

опрос не имеет никакой юридической силы и не несѐт каких-либо политических выгод главе 

правительства Каталонии. 

Отметим, что в Испании считали проведение соответствующего опроса незаконным, 

власти даже направили несколько исков в конституционный суд. Суд принял их к 

рассмотрению и заблокировал каталонский референдум на пять месяцев. Именно по этой 

причине настоящий референдум в Каталонии так и не состоялся. 

Одной из основных проблем Испании последней трети XX — начала XXI века является 

проблема сепаратизма. Создание "государства автономий" еще раз убедительно доказало, 

что в испанской истории периоды демократизации тесно связаны с увеличением степени 

самоуправления регионов, а авторитарные режимы - с жесткой централизацией всех сфер 

жизни страны.  

Отношение испанских властей к сепаратизму, национализму и терроризму и методы 

борьбы с ними неоднократно претерпевали существенные изменения в зависимости от 

политической конъюнктуры в стране и за рубежом. Важнейшим итогом противостояния 

нейтралистских и децентралистских факторов образования государственности на 

протяжении длительного периода времени в Испании следует признать не сами 

преобразования в сфере изменений формы государственного устройства, а то, что правящей 

элите страны удалось избежать столкновения сторонников и противников децентрализации.  

Исходя из практики Испании, можно утверждать о важности создания конкретной, 

непротиворечивой, демократичной и четкой юридической базы, закладывающей основы 

устройства государства, не ущемляя интересов регионов, ставя их в одинаковое положение, 

не допускающей и малейших проявлений сепаратизма. 
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Экономика - основа жизнедеятельности общества и государства. Именно такого мнения 

придерживается большинство современных экономистов. Существует даже отдельная 

теория, называемая экономическим детерминизмом и довольно распространѐнная. Согласно 

этой теории  экономическая структура есть тот реальный базис, на котором воздвигается и с 

изменением которого меняется юридическая и политическая надстройка.[1] 

Тем не менее, как показывает опыт, политические процессы оказывают 

непосредственное влияние на экономические отношения, в том числе и не 

межгосударственное экономическое сотрудничество, составной частью которого  является и 

региональная экономическая интеграция. 

Во-первых, само создание крупных региональных интеграционных группировок стало 

возможным, благодаря, политической воли руководителей стран-участниц. Конечной целью 

же некоторых из подобного рода организаций является движение к политическому союзу. 

Наглядным примером служит Европейский Союз. Маастрихтский договор положил начало 

практическому строительству политического союза в Европе[2].  Одним из целей, 

провозглашенных в договоре о ЕС и в решениях саммитов ЕС, состоявшихся в 1998 – 2002 

гг. был переход к общей внешней политике и общей политике безопасности. Сегодня 

Европейский Союз единственная в мире интеграционная группировка, достигшая наивысшей 

степени интеграции – политического союза. Одним из целей руководства ЕС является 

изменение политической конфигурации Европы с созданием системы управления, 

обеспечивающей единый подход к выработке общей политики европейских стран (в сфере 

экономики, права, внешней политики, безопасности). В этом просматривается явная 

тенденция к объединению Европы по типу национального государства с единой внешней 

политикой, собственными вооруженными силами и некоторыми другими атрибутами 

национального государства, заменяющего конгломерат республик и монархий.ЕС является 

одним из главных факторов в решении глобальных проблем человечества и наиболее острых 

конфликтов современности. Один только масштаб состоящего из 28 стран Европейского 

Союза – в экономическом, торговом и финансовом плане – делает его основной 

политической силой в мире. Влияние Европейского Союза растет по мере того, как страны-

члены прилагают все больше совместных усилий для принятия решений в сфере внешней 

политики. ЕС поддерживает партнерство со всеми ключевыми участниками мировой 

политики, регулярно проводится саммиты с представителями США, Японии, Канады, 

России, Индии и Китая. 

Одним из важных событий на пути развития общей внешней политики и политики 

безопасности ЕС стало принятие в декабре 2003 года Европейской стратегии безопасности. 

Тем самым впервые за все время в Европейском Союзе была выработана совместная оценка 

угрозы и определены четкие задачи в работе по укреплению интересов безопасности ЕС, 

основанных на ключевых ценностях ЕС.[3] 

Однако не стоит умалчивать и том, что страны – члены ЕС также имеют глубокие 

расхождения во взглядах на внешнеполитическую стратегию ЕС.[4]   Между членами союза 

постоянно возникают разногласия, например по поводу сельскохозяйственной политики 

Такие страны, как Греция, Испания, Италия, Франция, заинтересованы в свободной торговле 

своими дешевыми сельскохозяйственными продуктами на всей территории ЕС, тогда как 

Англия и Германия ограничивают ее, опасаясь, что их фермеры не выдержат свободной 

конкуренции. Эти проблемы в основном связаны с тем, что некоторые страны (Ирландия, 
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Греция, Португалия, Италия) отстают от других по уровню экономического развития. В то 

же время, каждая страна стремится по возможности уберечь от свободной конкуренции свои 

наиболее отсталые отрасли и регионы, добиваясь максимальной свободы для наиболее 

сильных. До сих пор в ЕС сохраняются определѐнные разногласия по поводу помощи 

страдающей от экономического кризиса  Греции. Вцелом, несмотря на высокую степень 

интеграции, страны-члены Европейского союза проводят самостоятельную внешнюю 

политику. 

Политические противоречияособенно остро проявляются в вопросе расширения ЕС. 

Именно вопрос интеграции Украины  в европейское экономическое пространство стал одним 

из причин существующего политического кризиса в этой стране, а также привел к 

нарастанию напряжения между Россией и западными странами. С другой стороны 

политическое противостояние между Россией и Западом, связанной с перспективами 

интеграции Украины в ЕС, а именно подписание этой страной  соглашения об ассоциации с 

Евросоюзом и возможным в дальнейшем вступлении в ЕС. Отметим, что Украина всѐ- таки  

подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом 27 июня 2014 года. Документ 

предусматривает усиление сотрудничества в различных сферах, приведение национального 

законодательства в соответствие с европейским, доступ украинской продукции на 

европейский рынок.[5]  

В сентябре Украинская Рада и Европарламент ратифицировали данное соглашение. 

Сложившаясяситуациязаставляет  ещѐ раз задуматься об оптимизации сочетания 

политических и экономических факторов региональной интеграции.Парадокс в том, что в 

своѐ время именно окончание холодной войны и преодоление политический разногласий 

между Востоком и Западом стало одной из движущих сил процесса глобализации. 

Рассмотрим другой крупный региональный интеграционный блок- Североамериканскую 

зону свободной торговли(НАФТА). Соглашение о создании  НАФТЫ было подписано в 1992 

году президентами США и Мексики и премьер-министром Канады и вступило в силу с 

января 1994 года.[6]Инициатором создания этой группировки выступили Соединѐнные 

Штаты Америки, и в настоящее время именно эта страна получает наибольшую выгоду от 

деятельности НАФТА. По сути, само создание НАФТЫ стало возможным благодаря 

настойчивости и политического давления со стороны Соединѐнных Штатов на правительства 

двух соседних государств. Но выгоду от деятельности данной интеграционной группировки, 

в той или иной степени получают все еѐ члены, также как и все еѐ члены ощущают 

определѐнные  негативные последствия.  

Во-вторых, процесс  глобализации проявляется,в том числе и  в политической 

сфере,данный процесс подразумевает не только экономическую, но и  политическую 

консолидацию различных субъектов международного права. Вслед за мировой экономикой 

началось формирование мировой политики. Мировое экономическое и социальное развитие 

проходило под сильным воздействием либеральной политической идеологии. Либерализм 

обосновывал необходимость экономической свободы на национальном и международном 

уровнях, считал необходимым стремиться ко все большей взаимозависимости и интеграции 

как в экономике, так и в политике.[7]Как уже было сказано, в наиболее развитой форме 

процесс делегирования части государственного суверенитета происходит в Европейском 

Союзе, хотя тенденции подобного рода наблюдаются и на других континентах. 

СоветЕвропейского Союза во все большей степени становится реальным«международным» 
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правительством, перенявшим часть функций правительств -стран-членов ЕС и, по существу, 

подчиняющим их своимрешениям и директивам.  При этом, эксперты полагают, что 

снижение роли суверенных государств в глобализационных процессах  не сопровождается 

созданием легитимных органов власти на глобальном уровне. В складывающейся ситуации 

существует вероятность возникновения наднациональных структур авторитарной 

направленности, выражающих интересы лишь ограниченного числа влиятельных субъектов 

международного права.[8]. Более того, развивающиеся процессы экономической 

глобализации не только вызывают политические противоречия но и  могут стать причиной 

вооружѐнных конфликтов. Глобализация является объективным процессом формирования, 

функционирования и развития системно новых отношений между странами, народами, и 

другими субъектами политики на основе все расширяющихся взаимосвязей и 

взаимозависимостей во всех сферах жизни международного сообщества. Вовлеченные в этот 

процесс государства находятся на разных уровнях развития, возможности, цели и объемы их 

участия тоже могут быть кардинально различными. Эти и другие различия порождают и 

усиливают целый ряд противоречий глобализации, которые в свою очередь 

трансформируются в конфликты различных уровней, в том числе вооруженные и военные. 

Вызванные глобализацией силовые конфликты, из-за несопоставимых возможностей 

экономически развитых стран и остальных субъектов протекают в достаточно своеобразных, 

а зачастую и абсолютно новых формах. При углублении противоречий развиваются 

нетрадиционные формы ведения войн: терроризм, информационные, биологические, 

генетические войны и т.д.[9]. И это при том, что необходимой предпосылкой для 

глобализации в большинстве регионов было отсутствие военных действий или острой 

внутренней борьбы.[10] 

И так, политика является одной из концептуальных основ экономической интеграции. И 

то насколько эта интеграция будет удачной, напрямую зависит от интенсивности и 

эффективности политических сношений между странами-членами интеграционной 

группировки. 
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Осуществление предпринимательской деятельности всегда связано с неопределенностью 

и изменчивости экономической среды, что, в свою очередь, влияет на получение ожидаемого 

конечного результата. Согласно основному принципу деятельности коммерческой организа-

ции – стремление к получению как можно большей прибыли ограничивается возможностью 

понести убытки. Отсюда появляется понятие риска. Итак, осуществление предприниматель-

ства в его любом виде связано с риском, который принято называть экономическим, или 

предпринимательским. 

Понятие ―экономический риск‖ имеет абстрактную природу, поскольку он не существует 

в природе объективно, т.е. независимо от человеческого сознания, тем не менее, его суть ин-

туитивно понятна каждому человеку, имеющему хоть какой-то опыт в экономической жизни 

общества. В частности, роль риска в экономической жизни общества определяется тем, что 
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люди, имеющие негативный опыт хозяйственной деятельности в прошлом, стараются избе-

гать подобных ситуаций в будущем. С развитием товарно-денежных отношений влияние 

риска распространилось и на финансовую сферу экономической жизни общества. Так, и вк-

ладчики, потерявшие свои сбережения в связи с банкротством банка, и банкиры, имеющие 

неудачный опыт инвестирования своих ресурсов, предпринимают действия, направленные 

на снижение вероятности наступления потерь в будущем. Таким образом, риск имеет непос-

редственное отношение к экономической жизни общества, а, следовательно, имеются все 

основания утверждать, что риск – категория политэкомическая. 

В настоящее время проблемы объективной оценки и методов снижения риска являются 

достаточно хорошо разработанными как зарубежными, так и отечественными учеными. Тем 

не менее, именно имеются нереализованные возможности решения основной политэкономи-

ческой проблемы. Это обусловлено, прежде всего, тем, что риск, безусловно, учитывается 

сознанием каждого участника экономических процессов в обществе. Кроме того, непосред-

ственно субъективной оценкой ситуации риска в целом определяется поведением каждого 

участника: определяется степень экономической активности, решается вопрос о пред-

почтениях и др. Все это обуславливает необходимость тщательного рассмотрения 

экономической наукой вопроса об особенностях субъективного восприятия риска.  

Специфика экономического аспекта риска связана с тем, что риск отождествляется с воз-

можным материальным ущербом, связанным с реализацией выбранного хозяйственного, 

организационного, технического решения, с форс-мажорными обстоятельствами, 

обусловленными окружающей средой, с неблагоприятным изменением рыночных условий.  

Наиболее существенный вклад в развитие экономического аспекта теории риска внесли 

представители классической, неоклассической и кейсианской экономической школы. Опре-

деленный интерес представляет сравнение теорий предпринимательского риска и их эконо-

мического приложения. В классической теории предпринимательского риска он отождествл-

яется с математическим ожиданием потерь, которые могут произойти в результате 

выбранного решения. Риск здесь ни что иное, как ущерб, который наносится 

осуществлением данного решения. 

Такое толкование сущности риска вызвало возражение у части экономистов, что 

повлекло за собой выработку иного понимания содержания риска. В 30-е гг. нашего столетия 

экономисты А.Маршалл и А.Пигу разработали основы неоклассической теории предприни-

мательского риска, которые состоят в следующем: 

 предприниматель работает в условиях неопределенности; 

 предпринимательская прибыль есть случайная переменная.  

Предприниматели в своей деятельности руководствуются следующими критериями: 

 размерами ожидаемой прибыли; 

 величиной ее возможных колебаний. 

Согласно неоклассической теории при одинаковом размере потенциальной прибыли 

предприниматель выбирает вариант, связанный с меньшим уровнем риска. Таким образом, 

представители неоклассической теории риска обосновали позицию ―противников риска‖, 

считающих, что участие в азартных играх, лотореях, пари – невыгодно.  

Дж. М. Кейнс, напротив, обратил внимание на склонность предпринимателей принимать 

большой риск ради получения большей ожидаемой прибыли. Кроме того, им обоснована не-

обходимость введения ―издержек риска‖ для покрытия возможного отклонения действитель-
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ной выручки от ожидаемой, а также выделены три основных вида риска, которые целесооб-

разно учитывать в экономической жизни.  

Фундаментальный подход к категории риска представлен Ф.Найтом в работе ―Риск, 

неоп-ределенность и прибыль‖. Он различает два вида рисков:  

 риски, объективная вероятность которых исчисляема, и которые могут быть застра-

хованы;  

 риски, объективная вероятность которых неисчислима, которые объясняют сущест-

вование специфического дохода предпринимателей. 

На сегодняшний день нег однозначного понимания сущности риска. Обращает на себя 

внимание тот факт, что понятие риска используется в целом ряде наук. Так, исследования, 

посвященные анализу риска можно найти в литературе по правовым вопросам, психологии, 

медицине, философии. В каждом случае исследование риска основывается на предмете изу-

чения данной науки и, естественно, опирается на собственные подходы и методы. Такое мно-

гообразие направлений исследования риска объясняется многоаспектностью этого явления. 

Кроме того, риск – сложное явление, имеющее множество несовпадающих, а иногда проти-

воположных реальных основ, что обуславливает возможность существования нескольких оп-

ределений понятия риска с разных точек зрения.  

Отечественные и зарубежные исследователи дают ряд определений риска, а именно: 

 потенциальная, численно измеримая возможность потери. Понятием риска характери-

зуется неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации дея-

тельности неблагоприятных ситуаций и последствий; 

 вероятность возникновения потерь, убытков, недопоступлений планируемых доходов, 

прибыли; 

 неопределенность наших финансовых результатов в будущем; 

 степень неопределенности получения будущих чистых доходов (определение J.P.Mor-

gan); 

 стоимостное выражение вероятностного события, ведущего к потерям; 

 шанс неблагоприятного исхода, опасность, угроза потерь и повреждений; 

 вероятность потери ценностей в результате деятельности, если обстановка и условия 

проведения ее будут меняться в направлении, отличном от предусмотренного планами и рас-

четами; 

 деятельность, совершаемая в надежде на удачный исход; 

 вероятность ошибки или успеха того или иного выбора в ситуации с несколькими аль-

тернативами. 

Однако экономическая наука считает официальными три различных междусобой 

подхода к пониманию риска. Во-первых, в массовом сознании риск предстает в виде 

возможной неудачи, опасности, материалных и других потерь, которые могут наступить в 

результате претворения в жизнь выбранного решения. Во-вторых, риск понимается как 

―образ действий в неясной неопределенной обстановке‖ или как ―ситуативная 

характеристика деятельности ее исхода и возможных неблагоприятных последствий в 

случаях неуспеха‖. Таким образом, под риском принято понимать либо возможность потерь, 

либо ―действие на удачу‖. 

Третий подход к пониманию риска предлагается американским экономистом Френком 

Найтом. Он определяет риск как возможности положительного (шанс) и отрицательного 
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(ущерб, убыток) отклонения в процессе деятельности от ожидаемых значений. Таким обра-

зом, четко заметна тесная связь риска с вероятностью и неопределенностью. Следовательно, 

чтобы наиболее точно раскрыть категорию ―риск‖, необходимо определить такие понятия 

как ―вероятность‖ и ―неопределенность‖. Термин ―вероятность‖ является фундаментальным 

для теории вероятностей и позволяет количественно сравнивать события по степени их воз-

можности. Вероятностью является определенное число, которое тем больше, чем более 

возможно событие. Вероятность – это возможность получения определенного результата. 

Более вероятным считается то событие, которое, происходит чаще. В первую очередь 

понятие вероятности связано с опытным, практическим понятием частоты события. В 

качестве единицы измерения принимают вероятность достоверного события, т.е. такого 

события, которое в результате какого-либо опыта, процесса деятельности непременно 

должно произойти. Примером такого события может служить факт получения дохода при 

реализации продукции, поскольку невозможна такая ситуация, когда предприятие продавало 

бы продукцию, не имея на нее цены (в конце концов, цена может быть нулевой, в таком 

случае и доход будет нулевым). Ф. Найтом предложено использовать понятия "объективной" 

(вероятность, базирующаяся на расчете чистоты, с которой происходит данный процесс или 

явление) и "субъективной" (вероятность, основанная на предположении о возможности 

получения данного результата) вероятности для обозначения соответственно риска и 

неопределенности. 

Концепция объективных вероятностей строится на интерпретации понятия вероятности 

как предельного значения частоты при бесконечно большом числе экспериментов, и оценка 

вероятности производится посредством вычисления частоты, с которой происходит данное 

событие. Например, частота возникновения некоторого уровня потерь в процессе реализации 

проекта может быть рассчитана по формуле  

 

Р(А) = n(А) / n, 

 

    Где n(А) – число случаев наступления этого уровня потерь;  

           n – общее число случаев в статистической выборке.  

Точность измерения объективных вероятностей зависит от объема статистических 

данных и возможности их использования для будущих событий, т.е. от сохранения условий, 

в которых происходили прошлые события.  

Вместе с тем, во многих случаях при принятии решений статистические данные о 

частотах появления ситуации весьма малы по объему либо вообще отсутствуют. Поэтому 

используется второй путь измерения вероятностей ситуации, основанный на субъективных 

измерениях лица, принимающего решение. Измеряемые таким путем вероятности называют 

субъективными вероятностями ситуации, при определении которых на первое место 

выступает мнение субъекта, отражающее состояние его информационного фонда. При 

выборе решений в условиях риска часто используется какой-то определенный стереотип, 

складывающийся из опыта и знаний менеджера в процессе его работы, и служит основой 

автоматических навыков в деятельности. Наличие стереотипных действий дает возможность 

в определенных типовых ситуациях действовать оперативно и наиболее оптимальным 

образом. При отсутствии типовых ситуаций менеджер должен переходить от стереотипных 

решений к поискам оптимальных, приемлемых для себя рисковых решений. Эффективность 
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принятия решения во многом зависит от быстроты реакции на изменения условий рынка, 

экономической ситуации, финансового сос-тояния коммерческой организации. Поэтому 

менеджер должен базироваться на знании стандартных приемов управления риском, на 

умении быстро и правильно оценивать конкретную экономическую ситуацию, на 

способности быстро найти хороший, если не единственный выход из этой ситуации. Таким 

образом, зная методы, приемы, способы решения тех или иных хозяйственных задач, можно 

добиться ощутимого успеха в конкретной ситуации, сделав ее для себя более или менее 

определенной.  

Особую роль в решении рисковых задач играют интуиция менеджера и инсайт. 

Интуиция представляет собой способность непосредственно, как бы внезапно, без 

логического продумывания находить правильное решение проблемы. Интуитивное решение 

возникает как внутреннее озарение, просветление мысли, раскрывающее суть изучаемого 

вопроса. Интуиция является непременным компонентом творческого процесса. Психология 

рассматривает интуи-цию во взаимосвязи с чувственным и логическим познанием и 

практической деятельностью как непосредственное знание в его единстве со знанием 

опосредованным, ранее приобретенным. 

Инсайт – осознание решения некоторой проблемы. Субъективно инсайт переживают как 

неожиданное озарение, постижение. В момент самого инсайта решение осознается очень яс-

но, однако эта ясность часто носит кратковременный характер и нуждается в сознательной 

фиксации решения. 

Иначе говоря, субъективная вероятность определяется на основе предположения, осно-

вывающегося на суждении или личном опыте, а не на частоте, с которой подобный результат 

был получен в аналогичных условиях. Отсюда – свободное варьирование субъективных ве-

роятностей, которое объясняется широким спектром различной информации или различных 

возможностей оперирования одной и той же информацией. Субъективные вероятности при 

выполнении некоторых предположений обладают свойствами обычных объективных вероят-

ностей. Поэтому ними можно производить обычные операции, определяемые в теории 

вероятностей. 3ависимость от объемов исходной информации, с одной стороны, и 

зависимость от субъекта,– с другой,– ведут к тому, что вероятностной – ситуации 

добавляется неопределенность. Неопределенность предполагает наличие факторов при 

которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного 

влияния этих факторов на результаты неизвестна. 

В чистом виде неопределенности встречаются редко – чаще можно встретить их смешан-

ные варианты. Конкретные экономические проблемы сложно перевести на язык математики. 

Таким образом, проблема лежит не в плоскости математики, а в формулировке ее на пред-

метном языке. В данном случае принятие рисковых решений может происходить с помощью 

эвристики. Эвристика представляет собой совокупность логических приемов и методических 

правил теоретического исследования и отыскания истины. Иными словами, это правила и 

приемы решения особо сложных задач. Конечно, эвристика менее надежна и менее опреде-

ленна, чем математические расчеты. Однако она дает возможность получить вполне опреде-

ленное решение. Следовательно, для принятия оптимального решения надо хорошо пред-

ставлять реальный процесс финансовых операций и поведение разных категорий иrроков при 

меняющихся обстоятельствах. Еще один подход к классификации неопределенности исполь-

зуется при осуществлении предпринимательской деятельности: 
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 человеческая неопределенность связана с невозможностью точного предсказания по-

ведения людей в процессе работы. Люди отличаются друг от друга уровнем образования, 

опытом, творческими способностями интересами. Индивидуальные реакции меняются изо 

дня в день, в зависимости от самочувствия, настроения, контактов с другими людьми и т.д.;  

 техническая неопределенность связана с надежностью оборудования, 

предсказуемостью производственных процессов, сложностью технологии, уровнем 

автоматизации, объемом производства, темпами обновления и т.д.; 

 социальная неопределенность определяется стремлением людей образовывать 

социальные связи и помогать друг другу, вести себя в соответствии с взаимно принятыми 

обязательствами, служебными отношениями, ролями, стимулами, конфликтами, традициями 

и т.п. Структура таких взаимоотношенийне определена. 

В этих условиях прогнозирование и планирование производства, объем продаж и величи-

ны денежных потоков, разработка проектов строительства и бизнес-планов могут быть рас-

считаны лишь приближенно, и, зачастую, бизнес вместо ожидаемой прибыли может 

принести убытки, величина которых превысит не только вложенные в дело средства, но и 

цену за все имеющееся в распоряжении имущество. На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что существование риска непосредственно связано с наличием 

неопределенности, которая неоднородна по форме проявления и, по содержанию. При этом 

"риск" характеризует такую ситуацию, когда наступление некоторых событий весьма 

вероятно и может быть оценено количественно, а "неопределенность" предполагает 

невозможность оценки вероятности наступления таких событий.  

Следует учитывать, что риск сопутствует всем процессам, происходящим в компании, 

вне зависимости от того, являются ли они активными или пассивными. Таким образом, здесь 

открывается третья сторона риска – принадлежность его какой-либо деятельности. Если 

предприятие планирует реализовать проект, то оно подвержено инвестиционным, рыночным 

рискам; если же компания не осуществляет никаких действий, то она опять-таки несет риски 

– риск неполученной прибыли, те же рыночные риски и пр. Это заложено уже в самом опре-

делении понятия "предприятие".  

 В самом общем смысле предпринимательский риск обусловлен возможностью отклоне-

ния полученного результата от запланированного, в связи с изменением множества 

факторов, воздействующих на предприятие изнутри и извне. Чем вернее расчеты, тем выше 

степень совпадения оценок и прогнозов с действительными данными. Позитивное 

отклонение означает шанс получить дополнительную, по сравнению с первоначальными 

расчетами, прибыль. Негативное отклонение означает шанс понести убытки. Каждому шансу 

получить прибыль противостоит возможность убытков. В этой ситуации и проявляется 

понятие риска.  

Следовательно, более конкретно предпринимательский риск можно охарактеризовать как 

вероятность того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов 

сверх предусмотренных прогнозом, программой его действий, либо получит доходы ниже 

тех, на которые он рассчитывал при осуществлении выбранного какого-либо из 

альтернативных вариантов решения в условиях неопределенности, сопутствующей 

деятельности предприятия.  

При определении предпринимательского риска следует различать понятия "расход", 

"убытки", "потери". Любая предпринимательская деятельность связана с расходами, тогда 
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как убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, посчетах и 

представляют собой дополнительные расходы, превышающие намеченные. Сказанное выше 

характеризует категорию "риск" с качественной стороны, но создает основу для перевода 

понятия "предпринимательский риск" в количественную. Действительно, если риск-это 

опасность потери ресурсов или дохода, то существует его количественная мера, 

определяемая абсолютным или относительным уровнем потерь. В абсолютном, выражении 

риск может определиться величиной возможных потерь в материально-вещественном 

(физическом) или стоимостном (денежном) выражении, если только ущерб поддается такому 

измерению.  

В относительном выражении риск определяется как величина возможных потерь, отне-

сенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо финансовое сос-

тояние коммерческой организации, либо общие затраты ресурсов на данный вид предприни-

мательской деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль) от предпринимательства. Соб-

ственно, потерями считается снижение прибыли, дохода в сравнении с ожидаемыми величи-

нами. Предпринимательские потери - это, в первую очередь, случайное снижение предпри-

нимательской прибыли.  

Таким образом, определение понятия "предпринимательский риск" и его сущность поз-

воляет сделать вывод, что риск как экономическая категория играет большой роль в эконо-

мической жизни общества. 
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Naxçıvan Muxtar Respublikası ölkəmizin spesifik iqtisadi rayonlarından biridir. Qədim və 

zəngin təsərrüfatçılıq ənənələri, Avropa və Asiyanı, Qərblə ġərqi birləĢdirən tarixi Ġpək Yolunun 

üzərində yerləĢməsi, ərazisinin müxtəlif təbii ehtiyatlarla zənginliyi Naxçıvan iqtisadiyyatının 

formalaĢması və inkiĢafında mühüm rol oynamıĢdır. 

Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri ilə yanaĢı, Naxçıvanda insanlar qədim zamanlardan bəri  

ticarət, sənətkarlıq, daĢ duz və tikinti materialları  istehsalı, barıt düzəldilməsi, mineral suların 

müalicəvi xassələrindən istifadə edilməsi və digər sahələrdə zəngin təsərrüfatçılıq təcrübəsinə malik 
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olmuĢ, tarixi təkamül prosesində bu təcrübəyə və mövcud ehtiyatlara əsalanan ixtisaslaĢmıĢ sahələr 

və istehsal potensialı formalaĢmıĢdır. Hələ XIX əsrin əvvəllərində Naxçıvan pambıq, ipək, daĢ duz, 

toxuculuq məmulatları, kərpic istehsalı və dəri emalı sahələrində ixtisaslaĢmaqla regionda nüfuzunu 

möhkəmləndirmiĢdi. Bu məhsulların bir qismi, xüsusilə baramaçılıq fabriklərində istehsal edilən 

xam ipək və toxuculuq fabriklərinin ipək parçaları Rusiya və Avropa bazarlarında olduqca məĢhur 

idi. Rusiyanın ġərq ölkələri ilə ticarət əlaqələrində mühüm rola malik olan Naxçıvan, Ordubad və 

Culfa Ģəhərlərində ticarət inkiĢaf edirdi (4, s. 5-12).  

XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda kənd təsərrüfatının heyvandarlıq, üzümçülük, pambıqçılıq, 

baramaçılıq kimisahələrinin inkiĢaf etməsi ilə əlaqədar olaraq bir sıra yeni emal müəssisələri, o 

cümlədən ipəkəyirmə, kustar xalçaçılıq, pambıqtəmizləmə, kiçik konserv və Ģərabçılıq müəssisələri 

fəaliyyətə baĢlamıĢdı. Duz istehsalı həcminin artması isə mədən sənayesinin formalaĢmasına təkan  

vermiĢdi. Lakin bununla belə, Naxçıvanda istehsal edilən bu məhsullar Azərbaycanın sənaye 

məhsulunun cəmi 0,1  faizini təĢkil edirdi.  

Həmin dövrdə Naxçıvanda istehsal potensialından səmərəli istifadə edilməsinə və iqtisadiyyatın 

yeni sahələrinin inkiĢafına mane olan baĢlıca faktorlardan biri erməni vandalizmi nəticəsində 

təsərrüfatların məhv edilməsi, yaĢayıĢ məntəqələrinin dağıdılması, əhalinin daim qorxu altında 

saxlanılması olmuĢdur. Çar Rusiyasının regionun inkiĢafına diqqət yetirməməsi, yalnız özünün  

hərbi-strateji maraqları çərçivəsində yürütdüyü siyasət Naxçıvanın inkiĢafına mane olan digər bir 

əsas amildir. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasında yeni istehsal güclərinin iĢə salınması ilə istehsal 

potensialının möhkəmləndirilməsi XX əsrin 70-80-ci illərində daha sürətlə baĢ vermiĢdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi həmin dövrdə ölkə iqtisadiyyatının 

bütün sahələrində, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatında, sənayesində, 

tikintidə, sosial və xidmət sahələrinin inkiĢafında ciddi dönüĢ yaranmıĢ, istehsal səviyyəsi və 

imkanları dəfələrlə artmıĢdır. 

Muxtar respublikada 1971-1985-ci illərdə iqtisadiyyatın inkiĢafına yönəldilən 900 milyon 

manat sərmayə Naxçıvanın o vaxta qədərki inkiĢaf tarixində ən yüksək mərhələnin təməlini 

qoyulmuĢdu. Həmin dövrdə Araz çayı üzərində Ġranla birgə su elektrik stansiyasının, respublika 

əhəmiyyətli alt trikotaj fabrikinin, yeni mineral su istehsalı müəssisələrinin, ĢüĢə qablar zavodunun, 

taxıl məhsulları kombinatının, iri evtikmə kombinatının, dəmir-beton məmulatları zavodunun, 

ġahtaxtı daĢ karxanasının, kərpic zavodunun, bir neçə Ģərab  istehsalı müəssisəsinin, süd, yağ və 

pendir zavodlarının istifadəyə verilməsi Naxçıvanın istehsal imkanlarını dəfələrlə artırmağa imkan 

yaradan potensial formalaĢdırmıĢdı. Muxtar respublikada istifadəyə verilən 21 iri sənaye 

müəssisəsi, o cümlədən Naxçıvan xalça kombinatı, ġərur konserv zavodu, yenidən qurularaq 

modernləĢdirilmiĢ elektrotexnika zavodu, Ordubad konserv zavodu, ipək fabriki sənayenin inkiĢafı 

üçün möhkəm baza yaratmıĢdı (4, s. 32).  

Muxtar respublikada tarixən mövcud olmuĢ ənənəvi istehsal sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi ilə 

yanaĢı daha müasir sahələr yaradılmıĢ, energetika, dağ-mədən, maĢınqayırma və metal emalı kimi 

mütərəqqi sənaye sahələrinin əsası qoyulmuĢdu. Ümumiyyətlə, ölkədə mövcud olan 16 iri sahə 

istehsal kompleksindən 11-i Naxçıvanda yaradılmıĢdı. 

Məhz bu iĢlərin nəticəsi idi ki, 1985-ci ildə muxtar respublika sənaye məhsulunun həcmi 1970-

ci ilə nisbətən 4,6 dəfə artmıĢ və respublika sənayesində payı 2,3 faizə yüksəlmiĢdi. 1985-ci ildə 

ölkədə istehsal edilən daĢ duzun, üzlük travertin tikinti materiallarının və ĢüĢə butılka istehsalının 

hamısı, alt trikotaj məmulatlarının və mineral suların əksəriyyəti, Ģərab məhsullarının xeyli hissəsi, 
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ipək xammalının 23 faizi, konservlərin 6 faizi Naxçıvan Muxtar Respublikasının payına düĢürdü (4, 

s. 34).   

Təəssüf ki, 1980-ci illərin sonunda, 1990-cı illərin əvvəllərində baĢ verən dağıdıcı proseslər 

muxtar respublika iqtisadiyyatını çətin vəziyyətə saldı. Gözlənilməyən iqtisadi Ģərtlər, təsərrüfat 

əlaqələrinin pozulması, siyasi və sosial sahədə baĢ verən qeyri-sabitlik, ən baĢlıcası isə muxtar 

respublikanın erməni təcavüzünə məruz qalması və blokadaya alınması uzun illər ərzində 

formalaĢmıĢ iqtisadi potensialın xeyli dərəcədə zəifləməsi ilə nəticələndi.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Naxçıvana rəhbər seçilməsi bütövlükdə muxtar respublikanı, 

eləcə dəiqtisadiyyatı məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi. Onun rəhbərliyi ilə Naxçıvandan 

baĢlayan iqtisadi, siyasi, dövlətçilik islahatları sonradan ulu öndərin ölkə rəhbərliyinə yüksəlməsi 

ilə bütün Azərbaycanı əhatə etdi. ĠtirlmiĢ iqtisadi potensialın qısa müddətdə bərpa edilməsi, iqtisadi 

tənəzzülün dayandırılması, sabitliyin bərqərar edilməsi istiqamətində ulu öndər tərəfindən ciddi 

addımlar atıldı. Aqrar islahatların aparılması, yeni mülkiyyət münasibətlərinə əsaslanan iqtisadi 

sistemin yaradılması, bazar mexanizmlərinin inkiĢafı istiqamətində aparılan iĢlər muxtar respublika 

iqtisadiyyatında sağlamlaĢdırmanın əsasını qoydu. 

Muxtar respublika iqtisadiyyatında 1995-ci ildən baĢlayaraq sürətlənən islahatlar, özəlləĢdirmə, 

sahibkarlığın dəstəklənməsi, bazar infrastrukturlarının inkiĢafı, xarici iqtisadi əlaqələrin 

formalaĢdırılması sahəsində ardıcıl həyata keçirilmiĢ tədbirlər ötən illər ərzində istehsal 

potensialının güclənməsini Ģərtləndirən əsas amillərdir. Ġqtisadiyyatın məhsul istehsal etmək 

qabiliyyətinin təkcə mövcud istehsal sahələrinin imkanları daxilində yox, həm də daha çox yeni və 

mütərəqqi müəssisələrin yaradılması hesabınaartırılması iqtisadiyyatın diversifikasiyasını 

sürətləndirmiĢ, strukturunu əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırmıĢdır. Hazırda muxtar respublikanın 

istehsal potensialı bir çox sənaye və əksər kənd təsərrüfatı məhsullarına olan yerli tələbatı tam təmin 

etməklə yanaĢı, ölkəmizin digər regionlarının tələbatının ödənilməsi və ixrac üçün məhsullar 

istehsal etməyə də imkan verir. AraĢdırmalar göstərir ki, son illərdə Naxçıvanda qurulmuĢ bir çox 

sənaye müəssisələrinin istehsal gücü yerli tələbatdan xeyli artıqdır. Bu isə perspektivdə muxtar 

respublika iqtisadiyyatında ixtisaslaĢma səviyyəsinin yüksəlməsinə, istehsalçılarımızın ölkə və 

xarici bazarlarda tanınmıĢ brendlərlə özünə yer tutmasına aparan yolun baĢlanğıcıdır.   

Yerli istehsalçıların dəstəklənməsi, güzəĢtli Ģərtlərlə kreditləĢdirmə, kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarının mineral gübrələrlə, texnika ilə təchizatının yaxĢılaĢdırılması istiqamətində aparılan 

iĢlər muxtar respublikanın kənd təsərrüfatını xeyli inkiĢaf etdirmiĢdir. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin müvafiq Sərəncamları ilə təsdiq edilmiĢ ―Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının regional inkiĢaf Proqramı (2005-2008-ci illər), ―Naxçıvan Muxtar Respublikasında 

kartofçuluğun inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı (2005-2010-cu illər), ―2008-2015-ci illərdə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət Proqramı, 

―Naxçıvan Muxtar Respublikasının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖, 

―2012-2015-ci illərdə Naxçıvan Muxtar Respublikasında meyvəçiliyin və tərəvəzçiliyin inkiĢafı 

üzrə Dövlət Proqramı‖ və digər sənədlərlə muxtar respublikada iqtisadi inkiĢaf trayektoriyası 

məqsədli proqramlar müstəvisində müəyyən edilmiĢ və bu çərçivədə icra edilmiĢ layihələr 

iqtisadiyyatın ən müxtəlif sahələri üzrə regionun istehsal potensialını daha da möhkəmləndirmiĢdir. 

Ġstehsal potensialının möhkəmləndirilməsində əsas istehsal fondlarının yenilənməsi, 

iqtisadiyyata qoyulan investisiyaların davamlı olaraq artması mühüm rol oynayır. Muxtar 

respublika iqtisadiyyatının inkiĢafına bütün maliyyə mənbələri hesabına qoyulmuĢ investisiyanın 

illik həcmi son 5 ildə 3,4 dəfə artaraq 1 milyard manatı ötüb keçmiĢdir (5). Muxtar respublikada 
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mövcud istehsal amillərindən səmərəli istifadə edilməsi, yeni istehsal müəssisələrinin yaradılmasına 

diqqət göstərilməsi, xarici iqtisadi əlaqələrin geniĢləndirilməsi, sahibkarlığın inkiĢafına hərtərəfli 

yardım göstərilməsi də yeni istehsal güclərinin istifadəyə verilməsini stimullaĢdıran amillərdir. 

Ġstehsal potensialının gücləndirilməsi istiqamətində 2013-cü ildə muxtar respublikada dövlət 

dəstəyi ilə 124 layihə üzrə istehsal və xidmət byektləri istifadəyə verilmiĢ, iqtisadi fəaliyyətn 

müxtəlif sahələri üzrə 46 istehsal və xidmət obyektinin qurulması davam etdirilmiĢdir (5). Bu ilin 6 

ayında isə əsasən yüngül sənaye və kənd təsərrüfatı sahələrində 15 layihə üzrə iĢlər baĢa çatdırılmıĢ, 

emal sənayesi, energetika, tikinti və kənd təsərrüfatı sahələrində isə 34 layihə üzrə iĢ davam etdirilir 

(6). 

Hazırda ölkəmizdə, eləcə də Naxçıvan Muxtar Respublikasında istehsal, o cümlədən sənaye 

potensialının möhkəmləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən mühüm iĢlərdən biri də sənaye 

parklarının yaradılması və fəaliyyətinin təĢkilindən ibarətdir. Sənaye ili olan 2014-cü idə və gələcək 

illərdə bölgələrdə yerli xammala əsaslanan sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin keyfiyyətcə müasir 

səviyyədə qurulması və yeni müəssisələrin yaradılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi, 

sənayedəki struktur siyasətinin istehsalın texniki cəhətdən modernləĢməsinə, təsərrüfat əlaqələrinin 

təkmilləĢdirilməsinə, yeni sənaye komplekslərinin və sənaye klasterlərinin yaradılmasının 

stimullaĢdırılmasına yönəldilməsi nəzərdə tutulmuĢdur (1; 2, s. 63).  

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 6 iyun 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə 

―Sənaye parkları haqqında Əsasnamə‖nin təsdiq edilməsi bu sahədə fəaliyyətin təĢkilati, hüquqi və 

iqtisadi əsaslarını müəyyənləĢdirməklə iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətli sahələrinin inkiĢafına 

təkan verəcəkdir (3). Sənaye parklarının yaradılması və müxtəlif güzəĢtlər sisteminin tətbiqi həm də 

regionun investisiya cəlbediciliyini artırmaqla yeni sənaye sahələrinin formalaĢmasını 

sürətləndirəcək və ümumilikdə Naxçıvanın istehsal potensialını artıracaqdır. 

Son illərdə muxtar respublikada həyata keçirilən iqtisadi siyasətin əsas istiqamətlərinin təhlili 

göstərir ki, sənayeləĢmə və mütərəqqi istehsal texnologiyasının tətbiqi yeni mərhələdə istehsal 

potensialının gücləndirilməsinin baĢlıca tendensiyasına çevrilmiĢdir. Sənayenin inkiĢafına 

yönəldilən investisiyaların ilbəil artımı, Sahibkarlığa Kömək Fondu tərəfindən kredit verilmiĢ 

fəaliyyət növləri içərisində sənaye sahələrinin üstünlük təĢkil etməsi iqtisadi sahədə prioritetləri 

aydın ifadə edir. Belə ki, cari ilin 6 ayında muxtar respublika sənayesinin inkiĢafına yönəldilən 

güzəĢtli kreditlərin həcmi 2013-cü ilin müvafiq göstəricisi ilə müqayisədə 2,3 dəfə çox olmuĢdur 

(6). 

Regionun sənayesində tarixən yer tutmuĢ emal müəssisələrinin fəaliyyəti hesabına hazırda bu 

sahə bütövlükdə muxtar respublikanın sənaye məhsulunun 92,6 faizini verir. Emal sənayesinin 

geniĢləndirilməsi həm də eyni zamanda paralel olaraq xammal təminatçısı kimi çıxıĢ edən kənd 

təsərrüfatı istehsalının inkiĢaf etdirilməsi, əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının daha 

keyfiyyətli və etibarlı Ģəkildə ödənilməsi baxımından zəruidir. 

Bununla yanaĢı, son illər ərzində muxtar respublika sənayesində əvvəllər mövcud olmayan, 

daha mürəkkəb və mütərəqqi texnologiya əsasında fəaliyyət göstrərən maĢınqayırma, metallurgiya, 

kimya sənayesinin müxtəlif sahələrini əhatə edən yeni sənaye müəsiisələri istifadəyə verilmiĢdir. 

Eyni zamanda energetika, yüngül, yeyinti, tikinti, meĢə və ağac emalı, qeyri-metal mineral 

məhsullar sənayesində əvvəllər mövcud olmayan yeni istehsal sahələri yaradılmıĢdır. Bütün bunlar 

muxtar respublikanın istehsal potensialının yenilənməsi və möhkəmlənməsini təmin etmiĢdir. 

Təhlil göstərir ki, son illər ərzində muxtar respublikanın istehsal potensialı dəfələrlə güclənmiĢ 

və bu proses davam etməkdədir. QarĢıda duran əsas vəzifə qurulmuĢ istehsal güclərindən səmərəli 
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istifadə etmək, istehsal edilən məhsulların rəqabət qabiliyyətini daha da yüksəltmək, yerli tələbatı 

tam Ģəkildə ödəmək və xarici bazarlarda möhkəmlənməklə muxtar respublika iqtisadiyyatının 

uzunmüddətli inkiĢafınanail olmaqdan ibarətdir. 
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Məqalədə Azərbaycanın istehsal sahələrinin sənayeləşməsi vəbeynəlxalq bazarlara 

inteqrasiyası, eləcədə bu fəaliyyətlərin inkişaf tarixi və dövlət  siyasətinin, əsas prinsipləri tədqiq 

edilir. Xüsusi ilə beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiş qaydalar, mövcud mexanizmlər və  hüquq 

normalarının mahiyyəti təhlil edilir. Azərbaycanla dünya ölkələri  arasında maliyyə  əlaqələrinin  

mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri təhlil edilmişdir. 
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В статье расматривается  индустриализация производства и интеграции на 

международные рынки, а также изучаются история развития и основные принципы 

государственной политики в этой сфере. Специально анализируются международно-

признанных норм и правил, сущность существующих механизмов. 
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Industrialization and international integration of markets in the product Ion of the article, as 

well as the history of the development of these activities, and public policy, is the study of the basic 

principles. Rules accepted in the international level with special, existing mechanisms and essence 

of the legal norms is analysed. Existing situation of the finance connections and perspectives of 

development have been analysed with  Azerbaijan between world countries. 
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Ġqtisadi qloballaĢma milli iqtisadi sistemlərin vahid bir iqtisadi sistem halında birləĢməsi, 

onların qarĢılıqlı asılı vəziyyətə gəlməsi və bununla da ölkələr arasındakı bütün iqtisadi 

münasibətlərin liberallaĢmasıdır.QloballaĢma prosesinin əsas forması olan iqtisadi qloballaĢmanın 
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özəyini ölkələrin qarĢılıqlı iqtisadi inteqrasiyası təĢkil edir.Ġqtisadi inteqrasiya dövlətlərin təsərrüfat 

və siyasi cəhətdən elə birləĢməsidir ki, bu birləĢmədə milli təsərrüfatlar arasındakı əmək bölgüsü 

müxtəlif səviyyələrdə həyata keçirilir.Məlum olduğu kimi, bir neçə il bundan əvvəl baĢlayan qlobal 

maliyyə-iqtisadi böhranı ayrı-ayrı ölkələrdə ciddi fəsadlarla nəticələnib-istehsal aĢağı düĢüb, çoxlu 

sayda iĢ yerləri ixtisar edilib, sosial əhəmiyyət daĢıyan layihələr təxirə salınıb. Bununla belə, 

Prezident Ġlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət sayəsində ölkəmiz bu 

kimi kataklizmlərdən yan keçməyi bacarıb. Hazırda müstəqil Azərbaycan bütün dünyada sabitlik və 

inkiĢaf adası kimi səciyyələnir. Ölkə iqtisadiyyatının potensialının ilbəil artması, həmçinin, müsbət 

makroiqtisadi göstəricilər respublikamızın hərtərəfli dinamik inkiĢafını təsdiqləyir.Belə ki, son 10 

ildə ölkəmizdə ÜDM istehsalında 3 dəfədən çox artıma nail olunub. Prezident Ġlham Əliyevin 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət proqramlarının icrasına həsr 

olunmuĢ konfransdakı çıxıĢında vurğuladığı kimi: ―Heç bir baĢqa ölkədə son on il ərzində 

iqtisadiyyat bu qədər artmamıĢdır‖(1,s.211). 

Son 10 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatına 160 milyard dollar həcmində investisiyalar yönəldilib. 

Ötən il ölkə iqtisadiyyatına müxtəlif mənbələrdən yönəldilən investisi-yaların həcmi rekord 

səviyyəyə-28 milyard dollara çatıb.Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf dinamikasında müĢahidə edilən 

əsas cəhət isə qeyri-neft sektorunun üstün artımı ilə bağlıdır.Məlumdur ki, uzun illər ərzində neft 

sektoru Azərbaycan iqtisadiyyatında lokomotiv rolunda çıxıĢ edib və bu gün də üstün mövqeyini 

qoruyub saxlamaqdadır. Bununla belə, ölkəmizdə iqtisadiyyatın məqsədyönlü Ģaxələndirilməsi 

siyasəti uğurla həyata keçirilir.Ölkəmizin gələcək inkiĢafı ilə bağlı yeni paradiqmalar sırasında neft 

gəlirlərinin modern, innovasiyalara əsaslanan, elm tutumlu sənaye quruculuğu siyasəti mühüm yer 

tutur. Nəticədə, 10 il ərzində ölkəmizdə qeyri-neft sektoru 2,6 dəfə, o cümlədən regionlarda ümumi 

məhsul buraxılıĢı 3,2, sənaye məhsulu 3,1, rabitə xidmətləri 6 dəfə artıb. Ötən il qeyri-neft 

sektorunda 10 faiz artım müĢahidə edilib. 

Uğurla həyata keçirilən iqtisadiyyatın diversifikasiya siyasəti sayəsində ölkənin sənaye xəritəsi 

daha da zənginləĢib, həmçinin, regionlar iqtisadi güc amilinə çevrilib. Belə ki, son 10 il ərzində 

ölkədə əsasən regionlarda olmaq Ģərti ilə 500-dən çox sənaye müəssisəsi fəaliyyətə 

baĢlayıb.Ġqtisadiyyatda özəl bölmənin çəkisinin artmasını da xüsusi vurğulamaq gərəkdir. Ötən 10 

ildə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaitləri hesabına 19 mindən çox sahibkarın ümumi 

dəyəri 2 milyard manat olan layihələrinin maliyyələĢməsinə 1,2 milyard manat güzəĢtli kredit 

verilib. Bu tədbirlər nəticəsində vergi daxilolmalarında özəl bölmənin payı 42 faizdən 72,5 faizə 

yüksəlib, sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2,5 dəfə artıb və ümumi daxili məhsulda özəl sektorun 

çəkisi 80 faizi ötüb.Ölkə iqtisadiyyatının həcminin dünyada analoqu olmayan səviyyədə artması 

paralel surətdə büdcə xərclərinin 20 dəfə artması ilə nəticələnib. 

Respublikamızda büdcədən, həmçinin, Prezidentin ehtiyat fondundan ayrılan vəsaitlər hesabına 

geniĢmiqyaslı infrastruktur və sosial məzmunlu layihələr reallaĢdırılır.Ölkəboyu intensiv surətdə 

həyata keçirilən abadlıq-quruculuq iĢləri sayəsində Ģəhər və kəndlərin siması dəyiĢib.Paytaxt 

Bakıda və bölgələrdə yeni su, kanalizasiya Ģəbəkələri qurulur, müasir enerji gücləri yaradılır, ən 

ucqar kəndlərə belə qaz xətləri çəkilir.Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə qəbul edilən və Onun 

bilavasitə rəhbərliyi altında uğurla reallaĢdırılan regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair 2004-

2008-ci və 2009-2013-cü illəri əhatə edən Dövlət proqramlarının uğurla reallaĢdırılması bütövlükdə 

Azərbaycanın simasını dəyiĢib(2,s.147). 

Ümumilikdə, proqramların icrasına bütün mənbələr hesabına 50,7 milyard, o cümlədən birinci 

proqramın icrasına 16 milyard, ikinci proqramın icrasına isə 34,7 milyard manat vəsait 
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yönəldilib.Proqramlar çərçivəsində 2708 məktəb, 500-dən çox səhiyyə, 700-ə yaxın mədəniyyət, 

250-dən çox idman və gənclər obyekti tikilib və ya əsaslı təmir olunub.Hazırda ölkəmizdə 

regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair 2014-2018-ci illəri əhatə edən sayca üçüncü Dövlət 

Proqramı uğurla reallaĢdırılır.Qeyd edək ki, yeni Dövlət Proqramı çərçivəsində ölkədə 300-dən çox 

sosial obyektin təmir-tikintisi davam etdirilir.Xatırlatmaq yerinə düĢər ki, dövlət baĢçısı Ġlham 

Əliyev hələ 2003-cü ildə seçkiqabağı təbliğat kampaniyası çərçivəsində yerlərdə keçirdiyi 

görüĢlərdə prezident seçiləcəyi təqdirdə ölkədə iĢsizlik probleminin həllinə nail olacağına söz 

vermiĢdi. 

Onun məqsədyönlü siyasəti sayəsində iqtisadiyyatın həcminin dinamik Ģəkildə artması ölkədə 

iĢsizliyin 5 faizədək aĢağı düĢməsi ilə nəticələnib.Belə ki, son 10 ildə respublikamızda 1 milyon 300 

min yeni iĢ yerləri yaradılıb ki, onların da təxminən 1 milyonu daimi iĢ yerləridir.Belə bir fakt da 

çox əlamətdardır ki, yeni açılan iĢ yerlərinin 80 faizdən çoxu Azərbaycanın bölgələrinin payına 

düĢür. Yeni iĢ yerlərinin açılması regionların sosial-iqtisadi inkiĢafına dair üçüncü Dövlət 

Proqramında da əsas hədəflərdən biri kimi müəyyənləĢdirilib.Qeyd edək ki, sözügedən Dövlət 

Proqramının uğurla reallaĢdırılması nəticəsində ilin əvvəlindən bəri 70 minə yaxın yeni iĢ yerləri 

yaradılıb. 

Prezident Ġlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2014-cü ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkiĢafının 

yekunlarına və qarĢıda duran vəzifələrə həsr olunmuĢ iclasındakı çıxıĢında ölkədə əhalinin təbii 

artımına diqqət çəkərək yeni iĢ yerlərinin açılmasını davamlı bir prosesə çevirməyin və bu məqsədlə 

düĢünülmüĢ bir konsepsiyanın hazırlanmasının zəruriliyini gündəmə gətirib.―Ġldən-ilə artan əhali 

hökuməti də, əlbəttə ki, daha da fəal olmağa çağırmalıdır.Eyni zamanda, bu, onu deməyə əsas verir 

ki, yeni iĢ yerlərinin açılması daimi proses olmalıdır. Biz deyə bilmərik ki, artıq bir milyon daimi iĢ 

yeri açılıbdır, gəlin, indi bu məsələyə diqqət yetirməyək. Yox, bu, daimi proses olmalıdır. 

SənayeləĢmə, kənd təsərrüfatı, yüksək texnologiyalar, digər sahələr sürətlə inkiĢaf etməlidir ki, biz 

insanlarımızı gələcəkdə də iĢ yerləri ilə təmin edə bilək.Ona görə hesab edirəm, vaxt gəlib çatıb ki, 

bu məsələ ilə bağlı düĢünülmüĢ bir konsepsiya hazırlansın‖(3,s.69). 

Təbii ki, dünyadakı qlobal böhran Ģəraitində Azərbaycanın dinamik iqtisadi inkiĢafa nail olması 

beynəlxalq miqyasda da böyük maraqla izlənilir.Son vaxtlarda respublikamızda səfərdə olan ayrı-

ayrı ölkələrin dövlət və hökumət baĢçıları iqtisadi inkiĢaf sahəsində Azərbaycan təcrübəsinin 

öyrənilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. Beynəlxalq reytinq agentliklərinin dəyərləndirmələrində 

də ölkə iqtisadiyyatının daim artan templə inkiĢaf etməsinə yüksək qiymət verilir.Məsələn, Davos 

Dünya Ġqtisadi Forumunun hesabatında Azərbaycan iqtisadi sahədə rəqabət qabiliyyətliliyinə görə 

daha bir pillə irəliləyərək 38-ci yerdə qərar tutub.Prezident Ġlham Əliyev Bakıda ―Əsrin 

müqaviləsi‖nin 20 illiyinə və ―Cənub‖ qaz dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuĢ təntənəli 

mərasimdəki çıxıĢında Azərbaycanın Davos Dünya Ġqtisadi Forumunun son hesabatında daha bir 

pillə irəliləməsindən məmnunluqla söhbət açaraq deyib: ―Bu yaxınlarda Davos Dünya Ġqtisadi 

Forumunun hesablamalarına görə, Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabət qabiliyyətliliyinə görə dünyada 

38-ci yerdədir. Bu, bizim üçün çox böyük nailiyyətdir və onu göstərir ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı 

çoxĢaxəli Ģəkildə inkiĢaf edir‖.Yeri gəlmiĢkən, bu günlərdə təməli qoyulan ―Cənub‖ qaz dəhlizi də 

Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni inkiĢaf perspektivləri vəd edir. ―Əsrin müqaviləsi‖nin 20 

illiyinə və ―Cənub‖ qaz dəhlizinin təməlinin qoyulmasına həsr olunmuĢ təntənəli mərasimdəki 

çıxıĢında bu məqama toxunan Prezident Ġlham Əliyev deyib: ―Bu layihə Azərbaycana əlavə 

dividendlər gətirəcək. Ölkə iqtisadiyyatı daha da sürətlə inkiĢaf edəcək‖ (10,s.2). 

Ölkə iqtisadiyyatında getdikcə daha çox diqqət cəlb etməyə baĢlayan məsələlərdən biri də 
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sənaye sferasında atılan addımlar və burada regionların potensialından daha geniĢ Ģəkildə istifadə 

olunmasıdır. Müasir dövrdə iqtisadiyyatın sənaye sektorunun inkiĢafında sənaye parklarının 

yaradılması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Belə layihələr müxtəlif sənaye istiqamətlərinin paralel, eyni 

zamanda tarazlı inkiĢafını təmin edir, habelə istehsal sahələrinin və onların innovasiya 

istiqamətlərinin inkiĢafını nəzərdə tutan dövlət siyasətinin reallaĢdırılmasına Ģərait yaradır.  

Xarici ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, sənaye parklarının yaradılması ölkə iqtisadiyyatında 

ixracın, idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının, məhsulların rəqabət qabiliyyətinin artırılması, 

məĢğulluğun təmin edilməsi, investisiyaların və müasir texnologiyaların cəlb edilməsi kimi prioritet 

vəzifələrin həyata keçirilməsində xüsusi əhəmiyyətə malikdir.Buna görə də müxtəlif sənaye 

sahələrini inkiĢaf etdirmək istəyən, ölkə iqtisadiyyatının tarazlı inkiĢafında maraqlı olan dövlətlər 

iqtisadi siyasətlərində sənaye parklarının yaradılmasına üstünlük verirlər.Sənaye parkı sənaye 

sahələrini inkiĢaf etdirmək üçün ayrılan torpaq sahəsi olaraq nəzərdə tutulur. Sənaye parklarının üç 

əsas sahibkarlıq modeli var: dövlət sənaye parkı və onu idarə edən orqan, özəl sektorun 

mülkiyyətində və idarəsində olan sənaye parkı, dövlətlə özəl sektor arasında dövlət-özəl 

tərəfdaĢlıqları və müĢtərək müəssisələr.Sənaye parkları müxtəlif cür adlana bilər: sənaye torpaqları, 

Ģəhərciyi, ixrac-emal zonaları, biznes parkları, texnologiya parkları, sənaye inkiĢaf zonaları, eko-

sənaye parkları və sair. Sənaye parkları, adətən, rabitə və nəqliyyat infrastrukturuna malik, 

kommunikasiya xətləri ilə təmin edilmiĢ ərazilərdə yerləĢir.Digər hallarda isə bu imkanlar 

əvvəlcədən yaradılır.Həmçinin həmin zonalar iĢçi qüvvələri ehtiyatına malik olmalıdır(8,s.185). 

Sənaye parkında yerləĢən biznes müəssisəsinin kənarda yerləĢən müəssisələrdən bir sıra 

üstünlükləri var. Belə ki, sənaye parkında müəssisə yaratmaq torpaq əldə etmək, onu hazır 

vəziyyətə gətirmək, kommunal xidmətlərdən istifadəyə icazə almaq, əraziyə yol çəkdirmək və digər 

vaxt aparan, əziyyət tələb edən iĢlərdən azad olmaq deməkdir. Sənaye parklarında biznes təĢkilatları 

bu cür çətinliklər yaĢamır. Ġlk növbədə, ona görə ki, sənaye parklarında biznesin təĢkilində dövlət 

maraqlı olur. Həmçinin sənaye parklarında müxtəlif maddi (vergi, gömrük) güzəĢtlər tətbiq edilir. 

Sənaye parkı ilə bağlı bəzi stimullaĢdırıcı tədbirlərə gəlincə, bura vergi və gömrük sahəsində 

güzəĢtlər, sənaye parkının infrastrukturla təmin edilməsi, torpaq sahəsinin icarə haqqının aĢağı 

həddə nəzərdə tutulması, güzəĢtli kreditlərin verilməsi, inzibati prosedurların sadələĢdirilməsi 

daxildir. Bundan baĢqa, sənaye parklarında sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli həyata keçirilməsi 

üçün xidmətlərin təĢkili, istilik və elektrik enerjisinin, suyun və qazın satıĢına, tullantı sularının 

axıdılmasına və məiĢət tullantılarının yığılmasına görə güzəĢtli tariflərin tətbiqi də mümkündür. 

Sənaye parklarının yaradılması və orada güzəĢtlərin tətbiq olunması ölkə iqtisadiyyatının 

Ģaxələnməsinə, müxtəlif sənaye sahələrinin inkiĢafına xidmət edir. Sənaye parkları, əsasən, böyük 

ənənələri və potensialı olan sahələrdə yaradılmalıdır. Ona görə də sənaye parkları daha çox hər bir 

regionun xammal bazasına uyğun olaraq təĢkil edilməlidir. Məsələn, üzümçülük regionlarında 

Ģərab, dağətəyi rayonlarda isə konserv zavodları yaratmaq, faydalı qazıntılar olan bölgələrdə 

metallurgiya və tikinti materialları sənayesini inkiĢaf etdirmək mümkündür. Bu cür bölgü həm də 

iqtisadiyyatın balanslaĢdırılmıĢ inkiĢafını təmin edər.Yəni bir bölgədə böyük sənaye müəssisələri 

tikib, digərini boĢ saxlamaq regionlararası iqtisadi bərabərsizlik yaratmıĢ olar. 

Azərbaycanda bu iĢlərə bir neçə ildir ki, start verilmiĢdir. Ölkədə sənaye parkının (Ģəhərciyinin) 

yaradılması ilk dəfə ümummilli lider Heydər Əliyevin ―Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın 

inkiĢafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında‖ 2002-ci il 10 sentyabr tarixli 

Fərmanında müəyyən edilmiĢdir. Sənaye parkının yaradılması, həmçinin Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin 2008-ci il 25 avqust tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ ―2008-2015-ci illərdə 
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Azərbaycan Respublikasında əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair Dövlət 

Proqramı‖nda və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı 

ilə təsdiq edilmiĢ ―2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və 

davamlı inkiĢaf Dövlət Proqramı‖nda nəzərdə tutulmuĢdur.  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 24 aprel 2013-cü il tarixli Fərmanı ilə ―Sənaye parkları 

haqqında Nümunəvi Əsasnamə‖nin təsdiq edilməsi ilə ölkədə müxtəliftəyinatlı sənaye parklarının 

yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilmiĢdir.Hazırda Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı, 

Balaxanı Sənaye Parkı, Pirallahı Yüksək Texnologiyalar Parkı yaradılmıĢ, növbəti sənaye 

parklarının Gəncə və Mingəçevir Ģəhərlərində yaradılması istiqamətində isə iĢ aparılır.Sənaye 

parklarının əhəmiyyətli cəhətlərini nəzərə alaraq, Naxçıvan Muxtar Respublikasında da 

sahibkarlığın dəstəklənməsinin bir yolu kimi sənaye parklarının yaradılmasına baĢlanılmıĢdır.Qeyd 

edək ki, bu sahədə artıq müvafiq qanunvericilik bazası yaradılmıĢdır. Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisi Sədrinin 2013-cü il 6 iyun tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmiĢ ―Sənaye 

parkları haqqında Əsasnamə‖ sənaye parklarının yaradılması, idarə edilməsi və onlarda sahibkarlıq 

fəaliyyətinin həyata keçirilməsi ilə bağlı məsələləri tənzimləyən çox mühüm dövlət 

sənədidir(5,s.74). 

Sahibkarların həvəsləndirilməsi üçün stimullaĢdırıcı tədbirləri də nəzərdə tutan əsasnaməyə görə, iĢ 

adamları və özəl Ģirkətlər sənaye parkında parkın operatoru ilə müqavilə bağlamaqla fəaliyyət 

göstərə bilərlər. Bunun üçün onlar parkda həyata keçirmək niyyətində olduqları investisiya layihəsi 

və baĢqa sənədlərlə idarəedici Ģirkətə müraciət etməlidirlər. Qeyd edilən mühüm sənəddə Naxçıvan 

Muxtar Respublikası Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə verilmiĢ tapĢırıqların icrası ilə bağlı bir sıra 

tədbirlər həyata keçirilmiĢdir.Sənaye parkının yaradılması uyğun hesab edilən, dövlət, xüsusi, 

həmçinin bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaq sahələri haqqında təkliflərin hazırlanması 

istiqamətində iĢlər tamamlanmıĢdır. 

Sənaye parklarının bir əhəmiyyəti də ondadır ki, burada istehsal olunan məhsullar kiçik və orta 

sahibkarlığın inkiĢafına zəmin yaradacaq, onlarla yeni istehsal sahələrinin yaradılmasına və 

inkiĢafına təkan verəcəkdir.Elə bu məqsədlə muxtar respublikada istehsal sahələri və infrastruktur 

nəzərə alınmaqla izolyasiya materialları, qiymətli metallardan hazırlanmıĢ zərgərlik məmulatları, 

kafel, metlax və seramik məmulatları, elektrik akkumulyatorları, elektrik naqilləri, fərdi mənzillər 

üçün kombi, su, qaz və elektrik sayğacları, birdəfəlik tibbi Ģpris, qaynaq üçün elektrod, məiĢət 

avadanlıqları və elektronik cihazlar, məktəbli və ofis ləvazimatları, sumbata bezi (pas kağızı), divar 

kağızı (oboy), qələm istehsalı, istismar müddəti baĢa çatmıĢ avtomobil Ģinlərinin utilizasiyası, Ģurup 

istehsalı, yivli metal qapaq, element, birdəfəlik plastik tara, dərman preparatları, kosmetik məqsədli 

yağ, ekstrat və preparatlar, balıq yemi, konservləĢdirilmiĢ qarğıdalı, südlü uĢaq yeməyi, meyvəli 

yoğurt, bitki yağı istehsalı sahələri və digər bu kimi 32 məhsul istehsalı üzrə layihələrin 

hazırlanması üçün təkliflər verilmiĢdir.  

Xarici ölkələrin bu sahədəki müsbət təcrübəsinin öyrənilməsi istiqamətində də bir sıra tədbirlər 

həyata keçirilmiĢdir.Belə ki, muxtar respublikanın nümayəndə heyəti Araz Azad Ticarət Zonası ilə 

tanıĢlıq məqsədilə Ġran Ġslam Respublikasına səfər etmiĢ, bu sahədə həmin ölkənin təcrübəsi ilə 

yaxından tanıĢ olmuĢdur.Həmçinin Çin Xalq Respublikasında ―Azərbaycanda sənaye parkının 

tikintisi‖ mövzusunda keçirilmiĢ seminarda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ġqtisadiyyat və Sənaye 

Nazirliyinin əməkdaĢı iĢtirak etmiĢdir.Təlim proqramı çərçivəsində Çin Xalq Respublikasının 

Kommersiya Nazirliyi yanında Məmurlar üçün Beynəlxalq Biznes Akademiyası ekspertlərinin 

tövsiyə və təcrübələri öyrənilmiĢdir.Əminliklə demək olar ki, qazanılmıĢ təcrübələr sayəsində 
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gələcəkdə sənaye parklarının timsalında iri sərmayə qoyuluĢundan ibarət yeni layihələr 

reallaĢdırılacaqdır. 

Beləliklə, aparılan təhlilləri yekunlaĢdıraraq bu nəticəyə gəlirik ki, ölkəmizin qloballaĢma 

Ģəraitində xarici iqtisadi fəaliyyət strategiyası dünya bazarında rəqabətə davamlı sahələrin inkiĢafı 

hesabına Azərbaycanın ixracat potensialının artması, idxalı əvəz edən məhsulların ölkədə 

istehsalının təĢkili hesabına idxalın səmərələĢdirilməsi, idxalın texnolji avadanlıqlar və 

lisenziyaların alınmasına yönəldilməsi, istehsal edilən məhsulların keyfiyyətinin daxili Ģərtlərvə 

beynəlxalq standartlara cavab verməsi, texnolagiyanın modelləĢdirilməsi və istehsahsalın inkiĢafı 

üçün xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb edilməsi, valyuta, ixrac-idxal əməliyyatlarından 

istifadə etməklə strateji növ xammalın ölkədən kənara çıxarılmasının və iqtisadi inteqrasiya 

proseslərinin tənzimlənməsi məsələlərinə yönəldilməlidir. 
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Açar sözlər: nəzəri əsaslar, qiymətəmələgəlmə prosesi, qiymətin formalaşdırılması, aqrar sahə, 

qloballaşma. 
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THE TEORETICAL ISSUES PRICING PROCESS AND ITS COMPONENTS IN THE  

AGRICULTURAL SECTOR IN GLOBALIZATION  

 

The article is a review of the theoretical study of the pricing process . Research in general , as 

well as the separate components are organized. Systematic review of the agricultural sector , in the 

context of globalization, the conditions were. 

Key words: theoretical grounds, pricing process, price formation, the agricultural sector, 

globalization 

 

Аграргый сектор является одним из главных звеньей экономики страны. Несмотря на 

низкий уровень (в стоимостном выражении) объема производственного потенциала в 

сопостав-лении с промышленностью и строительством, эта сфера удовлетворяет 

потребности населения и перерабатывающей промышленности на продукты питания и 

соответствующее сырье. Выска-занные убеждения наряду с другими показателями 

повествуют о важной роли оборота продук-ции и возможном использовании маркетинговых 

инструментариев.    
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Процесс ценообразования в сельском хозяйстве обладает сложной схемой как составом 

расходов, входяших в себестоимость продукции (соответствующих услуг), так стадийности и 

очередности . Но в этой статье мы намерены подойти к вопросу с другого ракурса. Сушность 

этого подхода заключается в его основанности как на экономические, так и на планово- 

программные, нормативные и другие согласующиеся компоненты в условиях глобализации. 

Для ясности вопроса на основе следующей покажем возможный, примерный состав компо-

нентов, учавствующий в процессе ценообразования. 

Схема 1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: схема разработана автором статьи 

 

По нашим убеждениям (это также видно и со схемы), для системности исследования по 

процессу ценообразования нужно продвигаться по следующим пунктам: 

1.Постановка вопроса. Этот пункт актуален в первую очередь с точки зрения выявления 

контуров организации изучения. Чтобы поконкретнее найти ответы на интересуюшие нас 

воп-росы в сфере ценообразования, необходимо выяснение постановок вопросов. Этот 

процесс должен осушествляться при полном соответствии обязянностей исследования и 

реальных воз-можностей. При постановке вопроса должны соблюдаться как особенности 

ценообразования, так и продукции. Не надо забывать что, несмотря на малость уровня 

продукции сельского хозяйства в денежном выражении, его ассортимент очень насышен, 

каждый вид требует к себе специфичного подхода (в том числе в сфере ценообразования). 

Примерный состав компонентов процесса ценообразования 

Постановка вопроса 

Цели в сфере цен и ценовая стратегия 

 

Анализ факторов влияющих на уровень цен

Анализ объема потребления 

Совокупные затраты и их возможно-допустимый уровень 

Эластичность цен   

 

Условно-стабильные и условно-изменчивые расходы 

Общий, средний и возможный объем доходов с продаж и их анализ 

Точка нейтральности (расходы = поступлениям) 
 

Реакция потребителей, покупателей и конкурентов на показатели (изменение) цен 

Величина прибыли и уровень рентабельности 
 

Выявление первичной цены и определение ценовых уступков 
 

Выявление конечных цен субъектов 
 

Оценивание итогов деятельности 
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Первый пункт также является своего рода «платсдармом» для последующих расстановок и 

действий. 

2.Цели в сфере цен. Цена, как производная от себестоимости в первую очередь 

характери-зуется с двух аспектов: 

 как показатель активного производственного (или же сбыточного) субъекта; 

 как параметр возможностей потребителя. 

При постановке целей необходимо посистемное принятие во внимание каждого из этих 

пунктов. Так как в аграрном секторе (как и в других отраслях экономики) в первую очередь 

должна быть выработана система формирования цен, которая бы соответствовала и продол-

жению производства (со стороны аграрника-производителя), и многочисленным членам 

потре-бителей, которые имеют желание как можно лучше удовлетворить свои потребности в 

сельхоз-продовольствии.  

3.Ценовая политика. Это именно тот компонент, на основе которого формируется и 

воплощается в реальность соответствующая теория. Ценовая политика является очень 

важным показателем и должна в системном виде отражать весь путь «от производственника 

– до производителя». Она должна содержать постадийную информацию как о производстве 

готовой продукции, так и возможностях (формах, объемах и т.д.) их приобретения со 

стороны потре-бителей.     

4.Анализ факторов, влияюших на уровень цен. Этот пункт не может быть рассмотрен в 

одностороннем порядке. По-нашему мнению, здесь должно быть проведено комплексное  

рас-смотрение. Факторы, отличающихся своим влиянием на цены агропродуктов, можно 

сгруппи-ровать по следующим признакам: 

a) факторы, непосредственно отображенные в себестоимости. Это в первую очередь ка-

сается факторов основных и вспомогательных производств (затраты материальные, на 

зарплату, на социальное страхование, на амортизацию основных средств, общепроиз-

водственные); 

b) факторы, отличающиеся комплексным характером (ресурсы водные, энергетические, 

коммунального характера и т.д.); 

c) факторы диррективные, внесубъектного характера (распоряжения исполнительных, 

контролирующих и др.органов и т.д); 

d) факторы природно-климатического характера; 

e) факторы непосредственно рыночного (обменного) характера, относящиеся к группе 

«спрос ↔предложение» 

f) факторы, которые не оповешены в других пунктах, но встречаются при соответству-

ющих исследованиях     

Проведение системного (в тоже время пофакторного) анализа может более точно дать 

отве-ты на разрешение вопросов относящихся к этому пункту. 

5.Анализ объема потребления. Потребление - один из главных факторов, влияющих на 

производство. Его объем формируется под влиянием многочисленных факторов как 

производ-ственного, так и потребительского, посезонного и др. характера. В числе других 

нужно отме-тить и уровень доходов населения. Этот показатель напрямую влияет на объем и 

состав потреб-ления.       

6.Еластичность цен. Рассматриваемое качество показывает уровень соответствия цен к 

реальным производственным, сбыточным и потребительским условиям. Этот пунк также 
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выяв-ляет степень как возможности соглашения по цене между сторонами обмена, так и их 

реаги-рования в различных реальных обстановках. 

7.Совокупные затраты. Этот пункт является основанием при формировании цен. Выска-

занное условие характерично не только для аграрного сектора, но и (в конкретном случае) 

для всего производственного сектора регионов и страны. По своему существу эти затраты 

состоят в первую очередь из условно-стабильных и условно-изменчивых груп, рассмотрение 

которых может прояснить состояние в этом направлении.   

8.Условно-стабильные расходы. Эта группа расходов отличается своим характером. Они 

(если не произойдут какие-то непредвиденные события, не создадутся экстремальные 

ситуации и т.п.) как было оговорено согласно их стартовым условия от начала применения 

или же экс-плуатации их объектов до их окончания или выхода со «строя» будут в 

стабильном уровне вноситься в себестоимость сельхозпродукции и услуг. К ним можно 

отнести расходы на основ-ные средства, лизинговые расходы и т.д    

9.Условно-изменчивые расходы. Объектами этих расходов как в отдельных направлениях 

сельского хозяйствя являются большиство оборотных средств (в растениеводстве – расходы 

на семена, посадочный материал, удобрения, условные нормативы за обработку земли; в 

животноводстве – расходы за корма, на заработную плату и т.д.) так и в сельском хозяйстве 

вцелом – комплексные расходы (за техническую и питьевую воду, за электричество) и т.д.. 

Они не представляют из себя стабильного эталона и склонны к изменениям под влиянием 

много-численных производственных и других факторов.    

10.Возможно допустимый уровень затрат . Этот показатель актуален как в растение-

водстве, так и животноводстве. Он также должен разрабатываться изначально в планово-

нормативной  форме и согласовываться как с реальными ценами в обменных пространствах 

(рынках, ярмарках и т.д.), так и с реальными доходами населения (реальных и 

потенциальных потребителей). 

11.Анализ доходов с продаж. Этот пункт неизбежен при изучении организации и 

проведе-ния деятельности. Потому что каждая деталь в этом направлении может повлиять на 

состояние доходности сельхозсубьекта. В этом плане должно проводиться системное 

рассмотрение и выявление доходов с реализации как агропродукции, так и работ и услуг в 

соответствующем направлении. 

12.Показатели объемов доходности с продаж. На практике в основном используются 

три показателя: 

а) Общий объем доходов с продаж . Этот показатель в основном уточняет за какой 

промежуток времени и по каким видам товарам в процессе сбыта сельскохозяйственной 

продукции  были получены доходные итоги. Оно олицетворяет совокупность доходов от 

всего реализационного процесса.    

б) Средний объем доходов с продаж. Этот показатель может быть выявлен в двух слу-

чаях: во-первых, за конкретный срок по нескольким видам продукции (соответственно и 

уров-ням доходности); во-вторых, по одному виду продукции, но по динамике (т.е. 

различным вре-менным показателям). 

в)  Возможный уровень доходов. Этот показатель представляет из себя планово-про-

грамную базу, служит для выявления погрешностей при сопоставлении их с реальными 

вели-чинами и исследования их причин. 

13.Точка нейтральности (расходы = поступлениям). При изучении любого 
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производствен-ного цикла мы встречаемся с этим вопросом: «Как организовать 

производство, чтобы покрыть все расходы и получить прибыль (или же доход)?» . Для 

ясности отметим, что произвольное физическое или юридическое лицо может проводить как 

основные, так и дополнительные виды деятельности. Добавочные величины, полученные в 

результате реализации их продукции сос-тавляют:  

а) от их основной деятельности – прибыль (т.е. один из видов доходов); 

б) от других видов деятельности – доход.  

 Этот пукт сосредотачивает нас на точном определении совокупного уровня расходов и 

их сопоставлении их с поступлениями за товар. При одинаковых цифровых данных этих 

показате-лей получается точка нейтральности (или же «мертвая» точка).  

14.Величина прибыли и уровень рентабельности. Как уже отмечалось, являющаяся 

основ-ным показателем доходности от реализации продукций основных видов деятельности 

прибыль своей величиной выражает степень производственно-сбыточной организованности 

и уровень рентабельности. Для уточнения отметим, что рентабельность (как экономический 

показатель) показывает уровень получения прибыли от произведенной продукции за 

вложенный в ее про-изводств капитал (средства). 

15.Реакция потребителей, покупателей на показатели цен. Этот показатель выявляет 

свой-ства как экономического, так и социального характера. Потому как, потребление с 

одной сторо-ны является показателем спроса на продукцию (как в нормативном, так и 

реальном плане), с другой же зависит от уровня заработной платы и других доходов 

населения. Вследствие этого при стабильных доходах населения увеличение уровня цен 

приводит уменьшению объема потребления и сопровождается их отрицательной реакцией. 

Уменьшение же уровня цен сопро-вождается противоположной реакцией.    

16.Реакция конкурентов на изменение цен. Наряду с проявляющейся реакцией на измене-

ние цен в направлении «производидель - потребитель», просвечивается и другой вид реакции 

на изменение цен продукции в сельском хозяйстве, авторами которых являются конкуренты. 

Если оченивать в реалии, современные сельхозпроизводственники в основном согласны со 

ста-билизацией цен. В процессе сбыта (прямо с производственный полей, или же с мест 

обмена) с учетом характеристик продукции реакция конкурентов может быть выражена в 

одной из  следующих форм: 

 конкурент предпочитает ссо своей стороны снижение цен на продукцию одинакового 

качества; 

 конкурент предлагает дополнительные услуги не понижая уровень цены; 

 конкурент на основе договоренности со сбытчиками аналогичной продукции стабили-

зирует уровень цены. 

17.Выявление первичной цены. Этот шаг является показателем как планово-програмной 

раз-работки уровня цен с учетом факторов влияния и реальных условий, так и конца 

производ-ственных работ и предоставления товаров для реализации. Как в первом, так и во 

втором слу-чае случае первичная цена является орентировочным компонентом для 

последующих финан-совых проделок.    

18.Определение ценовых уступков. Условия этого пункта напрямую связаны с 

предыдущим и дополняют друг друга. Возможный первичный уровень цен должен также 

учитывать уровни, ситуации, формы и другие проявления ценовых уступков. При этом 

должно учитываться равно-весие: определть цену так, чтобы и продажа прошла в 
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задуманные (удовлетворяющие) сроки, и не навредила бы (а стимулировала) 

производственнику или же сбытчику в финансовом плане.   

19.Выявление конечных цен субъектов. Высказанная в 18-ом пункте точка зрения в свою 

очередь пораждает этот пункт, который таже является одним из основ следующего. В 

первую очередь нужно отметить, что выявление конечных цен является очень сложным 

процессом. Он с одной стороны связан с мобилизацией всех видов реальных 

производственных расходов, составляющих себестоимость с другой же действительных 

факторов маркетингового, продаж-ного и другого согласующегося характера.  

С другой же стороны объемы продаж составляют базу для выбора цены. Так как чем 

боль-ше чем больще объем спроса на одну продажу, тем ниже цена за весовой эквивалент. 

То есть в этом случае могут быть применены оптовые или же розничные цены. И не секрет, 

что вслед-ствие более большого объема продажи уровень цен поножается.  

Этот условие также должно учитывать время и условия содержания агротоваров, их 

транспортировку и т.д. 

20.Оценивание итогов деятельности. Этот пункт является подитоживанием 

деятельности в сфере ценообразования как в теоретическом, так и в практическом плане. Он 

является итого-вым финансовым отражателем производственного пути «продумывание, 

выбор продукции и начало производства – готовая продукция – выбор форм и условий сбыта 

– уровень финан-совых поступлений (доходов) и формирование стимула для последующей 

деятельности». Как и других производствах, также в аграрной сфере необходимо 

качественно-количественное улуч-шение условий производства, при котором ценовой 

фактор не является последним из учитывае-мых. 

Рассматриваемый нами примерный состав не является постоянным и неизменным. В 

связи с усовершенствованиями в обществе производственного, правового и другого 

характера в него могут (и должны) вводиться новшества, вследствие которых теоретические 

и практические основы и компоненты ценообразования подвергались бы модернизации. 
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Xarici iqtisadi fəaliyyətin inkiĢaf edib geniĢləndiyi bir vaxtda ölkənin digər ölkələrlə iqtisadi 

inteqrasiya əlaqələri daha da güclənir. Buna görə də istər iki tərəfli, istərsə də çoxtərəfli iqtisadi 

əlaqələrin inkiĢafının dinamikliyinin və səmərəliliyinin təmin edilməsinin ilkin Ģərti kimi xarici 

iqtisadi fəaliyyətin liberallaĢdırılması prosesi  durur. Bu isə ölkənin xarici iqtisadi əlaqələrinin 

rəqabətə davamlılıq Ģərtləri nəzərə alınaraq həyata keçirilməsini zəruri edir. 

Qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatı və liberallaĢma istiqamətində həyata keçirilən bütün tədbirlər 

ölkənin milli iqtisadi mənafelərini regional və qlobal səviyyədə uzlaĢdırılmasını tələb edir. Digər 

tərəfdən milli qanunvericiliyin bu istiqamətdə əhatə etdiyi qanunların həyata keçirmə mexanizmi 

xarici iqtisadi əlaqələrin bütöv məzmununda  liberallaĢmanı tam təmin edə bilmir. Məhz ölkənin 

ümumdünya  Ticarət TəĢkilatına bərabərhüquqlu üzv olmaq arzusu da elə bu zərurətdən irəli gəlir. 

Çünki dünya iqtisadiyyatında baĢ verən dəyiĢikliklər qloballaĢma prosesini gücləndirir ki,  bu da öz 

növbəsində liberallaĢma prosesinin bütün sahələri əhatə etməsinə Ģərait yaradır. Ona görə də 

qarĢılıqlı iqtisadi asılılıq Ģəraitində ölkənin milli iqtisadi inkiĢafının xüsusiyyəti nəzərə alınmaqla, 

onun xarici  iqtisadi əlaqələrinin liberallaĢma tədbirlərinin h\yata keçirilməsi ümumdünya  Ticarət 

TəĢkilatını kimi bir mötəbər beynəlxalq təĢkilata  hərtərəfli əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsini 

Ģərtləndirir. 

Təqribən 180-ə yaxın ölkəni özündə birləĢdirən ümumdünya Ticarət TəĢkilatı ölkələr arasında 

mövcud olan qlobal ticarət qanunları ilə fəaliyyət göstərən yeganə beynəlxalq təĢkilatdır. 

 Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatı 1995-ci ildə  yaranmıĢdır. Ən gənc beynəlxalq təĢkilatlardan 

biri olan ÜTT ikinci dünya müharibəsindən sonra yaranan Tariflər və Ticarət üzrə BaĢ SaziĢin 

əsasında yaranmıĢ və onun davamçısıdır. 

ÜTT-nin məqsəd və məramı onun çoxsaylı prinsiplərində öz əksini tapır. Bu prinsiplər üzv 

ölkələrin qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələrinin geniĢlənməsi və inkiĢafına  mənfi təsir göstərənmaneələrin 

aradan qaldırılmasına xidmət edir. 

Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatının əsas məqsədi – beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə 

liberallaĢmasıdır. Bunun üçün dünya ticarətində tənzimləyici alət kimi tariflər qəbul edilir, eyni 

zamanda idxal rüsumlarının səviyyəsi tədricən aĢağı salınır, beynəlxalq ticarətdə mövcud olan 

kəmiyyət və digər məhdudiyyətlər aradan götürülür.  

Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatının əsas prinsipləri aĢağıdakılardır: 

 dikriminasiyasiz ticarət prinsipini əsas tutaraq ölkələrə ―ən əlveriĢli rejim‖ Ģəraitinin 

verilməsi; 

 xarici əmtəə və xidmətlərə qarĢılıqlı olaraq  ―milli rejimin‖ tanınması; 

 ticarətin tənzimlənməsində tarif üsullarına üstünlük verilməsi; 

 kəmiyyət məhdudiyyətindən imtina edilməsi; 

 ticarət siyasətinin Ģəffaflığının gözlənilməsi: 

 ticarət mübahisələrinin danıĢıqlar və məsləhətləĢmələr yolu ilə həll edilməsi və s. 

ÜTT-nin bütün üzv ölkələri ―çoxtərəfli ticarət saziĢləri‖ anlayıĢı ilə istifadə olunan  iyirmiyə 

yaxın əsas saziĢ və hüquq sənədlərinin icra olunmasını öz üzərlərinə götürürlər. Beləliklə, ÜTT 

dünya əmtəə və xidmətlər ticarətinin hal-hazırda 90%-ni tənzimləyən çoxtərəfli saziĢ kimi də ifadə 

oluna bilər.
1 

Qeyd edək ki,ölkənin ÜTT-na üzv olması onun ixrac potensialının reallaĢdırılması prosesində 

beynəlxalq səviyyədə əlveriĢli Ģəraitinyaradılmasına gətirib çıxaracaqdır. Belə ki, qeyd olunduğu 

kimi hal-hazırda dünya ticarətinin 90%- dən çoxu bu təĢkilatın üzvü olan ölkələrin üzərinə düĢür. 
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Açıq iqtisadiyyat sisteminə keçən bütün ölkələrdə xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢması obyektiv 

və zaruri xarakter daĢıyır. Aydındır ki, xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢması idxal olunan 

məhsulların həcmi və çeĢidini artırır ki, bu prosesdə əksər hallarda milli sənayenin məhsulları 

rəqabətə davam dətirmir. Nəticədə isə bu neqativ proses iqtisadiyyatın digər sahələrində də özünü 

göstərir. 1980-cı illərin axırı 1990-cı illərin əvvəllərində ġərqi Avropa ölkələri belə bir təhlükə ilə 

qarĢılaĢmıĢlar. 90-cı illərdən baĢlayaraq həmin proses possovet iqtisadi məkanında da  sütətləndi ki, 

nəticədə müstəqillik qazanmıĢ keçmiĢ sovet respublikaları da istər-istəməz  bu problemlərlə 

üzləĢdilər.
2
 Onu qeyd etmək lazımdır ki, dünya iqtisadi birliyinə qoĢulmaq belə neqativ hallarla 

yanaĢı çox böyük pozitiv nəticələr verə bilər. Beləki beynəlxalq rəqabət Ģəraitində ölkə öz ixrac 

potensialını daimi inkiĢaf etdirmək zərurətində qalır. Ġxrac potensialının inkiĢaf etdirilməsi isə öz 

növbəsində daxildə makroiqtisadi sabitləĢməyə  və iqtisadi artıma nail olunmasına gətirib çıxarır. 

Ölkənin xarici iqtisadi münasibətləri və hər Ģeydən əvvəl xarici ticarəti gömrük fəaliyyəti ilə 

bilavasitə əlaqədardır. Məhz xarici ticarətin idarə edilməsinin zəruriliyi tarif tənzimlənməsi 

mexanizminin yaradılmasına, həmçinin spesifik qeyri-tarif tədbirlərinin və ixrac nəzarətinin 

yaradılmasına gətirib çıxarmıĢdır. Bu tədbirlər ölkələr arasında gömrük münasibətləri sistemini 

formalaĢdırır, daxili bazarın müdafiəsini təmin edir . 

Gömrük münasibətləri – xarici ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə iqtisadi, təĢkilati-hüquqi 

və psixoloji münasibətlərin məcmüsüdür.
3 

Bu günün ən ak al məsələlərindər biri – xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif və  qeyri-tarif 

tənzimlənməsinin metod və qaydalarını iĢləyib hazırlayan, mühüm beynəlxalq institut olan 

Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatı (ÜTT) ilə sıx əlaqələrin yaradılmasıdır.  

Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatının əsas vəzifəsi – çoxtərəfli ticarət danıĢıqlarının Uruqvay 

raundu (1986-1994-cü illərdə keçirilmiĢdir) nəticəsində formalaĢan SaziĢlər Paketinin əsasında üzv 

ölkələrin beynəlxalq ticarətdə iqtisadi münasibətlərini tənzimləməkdən ibarətdir. 

Ġdxal rüsumlarının get-gedə azaldılması, ticarətdə kəmiyyət və digər qeyri-tarif 

məhdudiyyətlərinin kənarlaĢdırılması, beynəlxalq ticarətin sərbəst tarif metodları ilə tənzimlənən 

liberal sistemə çevrilməsidir. 

ÜTT əsas prinsip və qaydaları: qarĢılıqlı ticarətdə heç bir ayrıseçkilik tanımayan, ən 

əlveriĢlirejim prinsipinin tətbiqi, xarici mənĢəli əmtəə və xidmətlərə milli rejimin təqdim edilməsi, 

ticarət münasibətlərinin məsləhətləĢmə və danıĢıqlar yolu ilə həllidir.
4 

Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatının (ÜTT) əsas funksiyası ölkələr arasında ticarıt münasibətlərini 

mümkün qədər  asanlaĢdırmaq və bu sahədə baĢ verə biləcək münasibətləri nizama salmaqdır.
5 

ÜTT  əsas funksiyaları aĢağıdakılardır: 

 Uruqvay raundunun bütün saziĢlərinin, həmçinin, danıĢıqlarda və imzalanmıĢ digər 

sənədlərdə razılaĢdırılmıĢ Ģərtlərin yerinə yetirilməsinin və tətbiqinin təĢkili; 

 artiq razılaĢdırılmıĢ və qəbul ediləcək qərarlara dair müvafiq məsələlər üzrə ÜTT üzvləri 

arasında danıĢıqların təĢkili; 

 ÜTT üzvləri arasında mübahisəli və münaqiĢəli vəziyyətlərə baxılmasının təmin edilməsi; 

 ÜTT üzv ölkələrinin ticarət siyasətinə dair məlumatların dövri nəĢrlərinin təmin edilməsi. 

ÜTT bütün üzv ölkələri ―çoxtərəfli ticarət razılaĢmaları‖ adı altında birləĢən müqavilələrin və 

digər sənədlərin yerinə yetirilməsi üzrə öhdəliklər qəbul edirlər. ÜTT mahiyyət etibari ilə, çoxtərəfli 

müqavilələrin səhm paketi hesab oluna bilər; onun norma və qaydaları ilə  dünya əmtəə və xidmət 

ticarətinin 90%-dən artıq hissəsi tənzim edilir. 

ÜTT əsas prinsiplərindən biri iĢtirakçı ölkələrin öz iqtisadiyyatlarını beynəlxalq səviyyədə 
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yalnız gömrük siyasəti vasitəsilə müdəfiə etmələrindən ibarətdir. Xüsusən, gömrük rüsumunun 

səviyyəsi qarĢılıqlı danıĢıqlar əsasında aĢağı salınmalı və azaldılan rüsum dərəcələrinin gələcəkdə 

yenidən qarĢısı alınmalıdır. 

Hər hansı iqtisadi fəaliyyət kimi malların idxalı və ixracı dövlət siyasəti obyekti sayılır. Dünya 

ticarətinin inkiĢafı prosesində bu siyasətin bir sıra vasitələri yaradılmıĢ və bütün ölkələrdə istifadə 

edilir. Milli ərazi gömrük ərazisi elan edilir və gömrük sərhəddi ilə əhatə olunur. Gömrük 

sərhəddindən keçirilən mallar mütləq gömrük orqanlarında rəsmiləĢdirilməlidir. Gömrük ərazisinə 

malların idxal və ixracı müəyyən hallarda qadağan edilə  və məhdudlaĢdırıla bilər. 

Dünya təcrübəsində qeyri-tarif məhdudiyyətlərinə münasibət kifayət qədər ziddiyyətlidir. 

Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatı rəsmi olaraq belə tədbirlərin ləğv edilməsi və müstəsna olaraq tarif 

üsullarından istifadə edilməsi məsələsini qoyur. Həmin təĢkilata üzvlük ərəfəsində olan ölkə üçün 

bu tələblərə münasibət əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 

Bununla bərabər tələblərin birmənalı Ģəkildə qəbulu digər məsələlərdə arzuolnmaz nəticələrə də  

gətirib çıxara bilər. Belə ki, Ümumdünya  Ticarət TəĢkilatının  Tarif və Ticarət üzrə baĢ SaziĢin 

üzvü olan ölkələr xarici ticarətdə qeyri-tarif tənzimləmə metodlarından həm əvval, həm indi istifadə 

etməkdədirlər. Bəzi qeyri-tarif məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması sadəcə olaraq, qeyri-

mümkündür, belə ki, daxili iqtisadi siyasətin digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrinə təsirinə təcəssümü 

kimi çıxıĢ edir. Bununla belə, beynəlxalq ticarət sistemi tərəfindən qanuniləĢdirilmiĢ qeyri-tarif 

tənzimləmə tədbirləri, daha doğrusu, xarici malların idxalının kəskin artımı ilə Milli iqtisadiyyata 

verilən zərərin qarĢısının alınması məqsədi güdən müdafiə  tədbirləri, həmçinin xarici ixracatçılar 

tərəfindən qeyri-sağlam rəqabətin qarĢısının alınmasına yönəlmiĢ, digər tədbirlər mövcuddur. 

Ġdxal  əməliyyatlarında qeyri-tarif məhdudiyyətlər (QTM) – xarici malların daxili bazara nüfuz 

etməsinin qarĢısını alan məhdudlaĢdırma – qadağan xarakterli tədbirlər kompleksidir. Bu tədbirlərin 

məqsədi yalnız idxal edənin rəqabət qabiliyyətinin gücləndirilməsi deyil, həm də milli sənayenin 

müdafiəsi, əhalinin  həyat və sağlamlığının, ətraf mühitin, əxlaqın, dinin və milli təhlükəsizliyin 

qorunmasıdır. 

Bundan baĢqa  qeyri-tarif məhdudiyyətlər ixrac əməliyyatlarında da istifadə edilir. 

BirbaĢa və dolayısı yolla xarici ticarət tədbirləri, adətən, səkkiz qrupa bölünür: tarif, paratarif, 

qiymətlərə nəzarət, maliyyə, lisenziyalaĢdırma, kəmiyyət nəzarəti, monopolist tədbirlər və texniki 

tədbirlər. Milli iqtisadiyyatın inkiĢafı naminə və ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təminatı ilə 

əlaqədar olaraq onların istifadə dairəsi daim geniĢləndirilir.  

Qeyri-tarif tədbirlərinin rəngarəng olmasına baxmayaraqonları iki qrupa bölmək olar: iqtisadi 

və inzibati tədbirlər.
6 

Ġqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətlərə aĢağıdakılar aiddir: xüsusi növ rüsumlar; müxtəlif vergi və 

yığımlar; idxal depozitləri; valyuta tənzimlənməsi tədbirləri;  

Ġnzibati qeyri-tarif məhdudiyyətlər daha  çoxcəhətlidir: embarqo;lisenziyalaĢdırma və 

kvotlaĢdırma; ixracın məhdudlaĢdırılması; monopolist tədbirlər; proteksionist məqsədlər üçün 

standart və texniki normalardan istifadə edilməsi; əlavə gömrük sənədləri və əməliyyatları. 

Ġqtisadi məhdudiyyətlər bazar mexanizmi vasitəsilə təsir göstərərək idxal və ixrac mallarını 

bahalaĢdırır, inzibati məhdudiyyətlər isə  bazar münasibətlərindən baĢqa, idxal mallarının xaricə 

çıxarılmasını məhdudlaĢdırır. 

Ġqtisadi qeyri-tarif məhdudiyyətlər tətbiq edildikdə istehlakçı öz seçimini özü müəyyən edir və 

daha bahalı idxal, yaxud ucuz mal alacağına qərar verir. 

Ġnzibati qeyri-tarif məhdudiyyətlər tətbiq edildikdə dövlətfaktiki olaraq, daxili bazarın əmtəə 
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strukturunu müəyyən edir, yəni daxili bazarı həm idxalın təsirindən qoruyur, həm də çətin tapılan 

milli məhsulun çatıĢmazlığının qarĢısını alır. Bu halda istehlakçı sərbəst əmtəə seçimindən məhrum 

olur. 

Paratarif tədbirləri gömrük sərhəddindən keçirilən mallara tətbiq edilən elə ödənc və yığımlara 

deyilir ki, bu gətirilən malın dəyərini gömrük rüsumlarından əlavə olaraq  artırır (ya müəyyən faiz, 

ya da mal vahidinə əmsal). 

Qiymətlər üzərində nəzarət tədbirləri daxili qiymətlərin stabilləĢdirilməsi və ya səviyyəsinin 

saxlanılması məqsədi ilə, həmçinin xarici rəqiblərin əliəyri ticarət təcrübəsinin vura biləcəyi zərərin 

qarĢısını almaq üçün tətbiq edilir. 

Maliyyə tədbirlərinə idxalatçıların xarici valyutaya onlar üçün valyutanın qiymətlərinə, 

həmçinin ödənc Ģərtlərinə müdaxiləsini tənzimləyən tədbirlər aid edilir. Bu tədbirlər idxalın 

dəyərini yüksəldə bilər. 

Kəmiyyət nəzarəti tədbirləri ilk növbədə idxal-ixrac əməliyyatlarının kvotalaĢdırılması və 

lisenziyalaĢdırılması deməkdir. 

LisenziyalaĢdırılma – idxal və ixraca müvafiq hakimiyyət orqanlarının  öz mühafizəsinə yaxud 

hər hansı konkret meyarlara əsasən verdiyi xüsusi icarələrin tətbiqidir. 

KvotalaĢdırılma – fərdi, tarif, mövsümi, qlobal və digər faiz məhdudiyyətləri vasitəsi ilə 

idxalına icazə verilmiĢ malların  fiziki həcm və ya  dəyərinin maksimum hədlərini müəyyən edən 

kəmiyyət məhdudlaĢdırılması  tədbirləridir. 

Monopolist tədbirlər dedikdə təsərrüfat subyektlərinin müəyyən qrupuna müstəsna hüquqlar 

verən tədbirlər nəzərdə tutulur. Monopoliya, adətən idxalın ixraca münasibətlərini nəzarətdə 

saxlamaq hesabına tədiyyə balansının tarazlığa gətirilməsi problemini həll edir. Belə tədbirlərə 

aĢağıdakılar  aiddir: 

1. müəyyən malların idxalına dövlət inhisarı; 

2. milli müəssisələrin xidmətindən məcburi istifadə. 

Texniki tədbirlər malın keyfiyyətinin, təhlükəsizliyinin, yaxud  inzibati Ģərait, terminologiya 

simvollar, sınaq və sınaq üsulları, qablaĢdırmaya tələblər, markalanma da daxil olmaqla 

xüsusiyyətlərin nəzarətinə əsaslanan qeyri-tarif məhdudiyyətlər tədbirlərinə deyilir. 

Qeyd edək ki, ÜTT yarandığı vaxtlardan tarif danıĢıqları təcrübəsində  ―tarif güzəĢtləri‖ termini 

formalaĢmıĢdır ki, bu güzəĢt altında iki baĢlıca metod forması vardır: birincisi rüsum dərəcələrinin 

aĢağı salınması, ikinci rüsumun qaldırılmaması öhdəliyi. Yeri gəlmiĢkən, vahid rüsum onun aĢağı 

salınmasından daha mühüm vəzifə hesab edilir.
7
 Tarif danıĢıqlarına  daxil olan dövlət öz təklifini  

mal mövqeyi və rüsum dərəcələri siyahısı formasında irəli sürür. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA MÜASĠR TURĠZMĠN ĠNKĠġAF 
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Məqalədə turizm - anlayışın yarandığı tarixdən bugünə kimi keçirdiyi dövr, dəyişikliklər, 

iqtisadi, siyasi və sosial əhəmiyyəti, ayrı-ayrı ölkələrdə göstəriciləri və bütün bunların 

Azərbaycanda öz əksi, hal-hazırki durumu və perspektivləri araşdırılmışdır.Azərbaycan 

Respublikasında müasir turizmin inkişaf perspektivləri haqqında qeyd olunmuşdur. Həmçinin 

məqalədə Azərbaycanda mövcud turizm ehtiyatlarından istifadə etməklə bu sahənin  inkişafına nail 

olmağın yolları qeyd olunur. Bölgədə turizminin müasir vəziyyəti, inkişaf dinamikası, 

perspektivlərinin öyrənilməsi məqalədə əsas məqsədlərdən sayılır. Burada qarşıya qoyulan əsas 

vəzifələr Azərbaycanda  mövcud olan turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi və səmərəli istifadə 

olunması və ölkədə  mövcud turizm növlərinin hər birinin inkişaf istiqamətlərinin öyrənilməsidir. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА В 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

 В статье путь это понятие прошла с момента его создания до настоящего времени, 

его изменения, экономическая, политическая и социальная значимость, данные в разных 

странах, их общее отражение, состояние и перспективы в Азербайджане были 

исследованы.  Было заявлено о перспективах развития современного туризма в 

Азербайджане. Кроме того, было отмечено, как можно добиться развития этой сферы с 

помощью имеющихся ресурсов в области туризма.  Современное состояние туризма в 

регионах, динамика развития, обучение перспективы развития считаются из главных целей. 

Здесь основные обязанности, которые были выдвинуты - обучение имеющихся ресурсов 

Азербайджана,  их рациональное использование и обучение направлении развития каждого 

туристического сектора. 

 Ключевые слова: импорт, экспорт, международный туризм,туристический рынок, 

туристическая индустрия,  международная туристический маршрут. 
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF CONTEMPORARY TOURISM IN AZERBAIJAN 

REPUBLIC 

 

In the article the epoch this notion(tourism) has gone from its creation to present, changes, 

economic, political and social importance, indicators in various countries as well as their reflection 

in Azerbaijan, along with its current situation have been investigated. It has been noted about 

modern prospects for improvement of tourism. It has also been stated the ways one can improve 

tourism area by using its resources. Current conditions of tourism in regions, development, 

learning prospects are considered main purposes in the article. Here main obligations put forward 

are learning the contemporary resources of tourism, their rational utilization, as well as, directions 

by which all sorts of tourism could be improved. 

 Keywords: import, export,international tourism, industry, tourism market, tourism 

international tourist route. 

 

Turizmin ilkin mərhələsi səyahətdir. Mütəxəssislərin fikrincə səyahətlərin tarixi çox qədimdir. 

Səyahətlər və onların tarixi barədə məlumat verən ilk Ģəxs qədim yunan tarixçisi Herodot olmuĢdur. 

O, eramızdan əvvəl  V əsrə qədər məlum bütün səyahətləri və kəĢfləri Ģərh etmiĢdir. Massaladan 

(Fransanın Marsel Ģəhərinin qədim adı ) olan səyyah və tədqiqatçı Pifiey eramızdan əvvəl 320-ci 

ildə Avropanın ətrafında o dövr üçün fantastik hesab edilən səyahətdə olmuĢ , Britaniya adalarının 

yaxınlığından keçib Norveçə qədər irəliləmidir. Çoxsaylı coğrafi kəĢflər əsasında o, ―Okean  

haqqında‖ əsər yazmıĢdır.  

Səyahət və turizm insanın müəyyən həyat fəaliyyəti tərzini təsvir edən iki ayrılmaz anlayıĢdır. 

Amma səyahətin insan fəaliyyətinin digər sahələrindən fərqlənən  xarakterik xüsusiyyəti – 

insanların müvəqqəti olaraq öz yerlərini dəyiĢməsi, yaĢadığı yerdən baĢqa yerə, ölkəyə , kontinentə 

getməsidir.  

Səyahət – müəyyən məqsəddən asılı olmayaraq , insanların zaman və məkan çərçivəsində öz 

yerlərini dəyiĢməsi kimi ümui mənada baĢa düĢülən termindir. Ġnsan özünün çox əsrlik tarixi boyu 

ticarəti inkiĢaf etdirmək , yeni torpaqlar kəĢf və ya zəbt etmək, maddi resurslar və nəqliyyat yolları 

axtrmaq məqsədi ilə ətraf aləmi dərk etməyə can atmıĢdır. Səyahətin kökləri ibtidai insanların 

münasib həyat Ģəraiti axtarıb tapmaq üçün  böyük məsafələr qət etdikləri dövrlərə gedib çıxır. Digər 

ölkələrin mədəniyyəti və təbiəti ilə tanıĢlıq məqsədi daĢıyan səyahətlər  qədim dövrlərdən mövcud 

olmuĢdur. Məsələn, hələ qədim Misirdə fironlarınn XI sülaləsinin hakimiyyəti zamanı yəni e.ə iki 

min il qabaq dəfələrlə ekspedisiyalar təĢkil olunaraq  baĢqa ölkələrə səyahətlər həyata keçirilmiĢdir.  

Qədim çinlilərin də məkan təsəvvürləri yalnız öz ölkələrinin hüdudları ilə məhdudlaĢmırdı. 

Onların coğrafi bilgiləri həmin dövr üçün kifayət  qədər yüksək səviyyədə idi. Çinlilər çay, dəniz və 

dağların çoxsaylı coğrafi təsvirlərini tərtib etmiĢ və bütün bunlar qədim Çinin ―Yukinq‖ coğrafiya 

kitabına daxil edilmiĢdir. Sım Tısyanın Çinin geniĢ ərazisinə (e.ə. 125 –ci il ) üç səyahəti tarixdan 

məlumdur.  
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E.ə 330-cu ildən baĢlayaraq Makedoniyalı Ġsgəndərin yürüĢlərində baĢlıca məqsədlərdən biri 

yeni torpaqlar kəĢf etmək olmuĢdur. Bunu üçün yanında alimlərdən ibarət böyük bir dəstə 

saxlayırdı. Bu böyük Ģəxs Pars ( indiki Ġran ərazisi) dövlətindən tutmuĢ Hindistanadək əzəmətli 

yürüĢ etmiĢdir. 

Qədim Ramonın tarixinə , romalıların adət ənənələrinə müraciət etdikdə , kübarların 

imperatorun icazəsi ilə Misirə və digər ölkələrə istirahət məqsədilə səyahət etdikləri məlum olur.  

Beləliklə antik dövrlərdə səyahətlərin əsas səbəbi ticarət , dünya haqqıında bilgilər toplamaq 

,sağlamlıq , təhsil olmuĢdur. Artıq e.ə I əsrdə sonradan müasir turizm xidmətinin əsasını təĢkil etmiĢ 

səyyahlara mütəĢəkkil xidmət elementləri (müvəqqəti yaĢama, qida , nəqliyyat , bəədçilər, 

tərcüməçilər ) meydana gəlmiĢdi. MəĢhur ərəb səyyahı və alimi Ġbn Bəttutə demək olar ki, bütün 

ġərq ölkələrini piyada gəzmiĢ, Hindistanda, Çində olmuĢdur. O, bir çox ölkələrin və ticarət 

yollarının coğrafi təsviri, xalqların adət - ənənələri barədə məlumatları özünün çox dəyərləi ―Rihlə‖ 

əsərində toplamıĢdır. Bu kitab Avropa ölkələrində ―Ġbn Bəttutənin səyahəti‖  adı ilə müxtəlif 

dillərdə çap edilmiĢdir.  

Ġtalyan taciri Marko Polo XIII əsrin 70-ci illərində Çinə səyahət etmiĢ , orada 17 il yaĢamıĢ və 

bu ölkə haqqında çox nadir və qiymətli  məlumatları özünün ―Kitab‖ əsərində Ģərh etmiĢdir.  

Hələ Roma Ġmperiyası dövründən məlum olan mineral bulaqlara malik ənənəvi Avropa 

kurortları (Baden –Baden, Mariyenbad , Karlsbad, ViĢi) ilə yanaĢı dəniz kurortları da Ģöhrət 

tapmıĢdı. Müəyyən kurortların dəbə minməsi, bir qayda olaraq, ali zümrələrin bura gəlməsi ilə bağlı 

idi. Ġtaliyaya və Avropanın digər ölkələrinə mədəni-idraki turizmdən fərqli olaraq ―su kənarına‖ 

sağlamlıq naminə səyahətlər XIX əsrin axırlarınadək turizmin kübar növü sayılmıĢdır. 

XIX əsrin ikinci yarısı bütün təbəqələrdən olan əhali üçün kütləvi turizmin tərəqqi etməsi ilə 

səciyyələnir. Fultonun paroxod (1807) və Stefensonun parovoz(1814) ixtira etməsi , poçt rabitəsi və 

yol – nəqliyyat kommunikasiyalarının təkmilləĢməsi səyahətləri ucuzlaĢdırmaq və tezləĢdirmək , 

onları daha rahat və təhlükəsiz etmək imkanı verdi. 

Turizmin səyahətdən əsas fərqi- məqsədli və kütləvi olmasıdır. Səyahətdən fərqli olaraq turizm 

– iqtisadiyyata və siyasətə də güclü təsir göstərən kateqoriyadır. Turizm əsasən sosial-iqtisadi sahə 

kimi XIX əsrin ortalarından inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır. Bu dövrə qədər isə turizm fərdi gəzinti və 

səyahət xarakteri daĢımıĢ, qeydiyyata  düĢmədən müxtəlif əraziləri, ölkələri gəzən adamlara ―turist‖ 

demiĢlər. 1954-cü ildə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının yığıncağında ―Turizm‖ sözü müzakirə 

olunmuĢ, onun beynəlxalq mahiyyəti, kulturoluji və sosial-iqtisadi əhəmiyyəti 

müəyyənləĢdirilmiĢdir. Yenə BMT-nin 1963-cü ildə keçirilən Roma konfransında isə ―turist‖ 

anlayıĢına konkret tərif  vermək cəhdi edilmiĢdir. Sözsüz ki, bu konfransda turizmə konkret tərif 

verə bilməmiĢlər. Lakin hal-hazırda turizm bütün dünya miqyasında sosial-iqtisadi və kulturoloji  

sahə kimi inkiĢaf etdiyinə görə onun haqqında müxtəlif elmi ədəbiyyatlar meydana gəlmiĢdir. Bu 

istiqamətdə Azərbaycan alimlərinin də müəyyən nailiyyətləri vardır.  Bunlardan S.T. Yeqanlının, 

E.M. Hacıyevin,  B.Ə.Bilalovun və baĢqalarının adlarını xüsusi olaraq qeyd etmək olar.  

B.Ə.Bilalov ―turizm‖ sözünün mənasını aĢağıdakı formada izah etmiĢdir:  

―Turizm - fransız sözü olmaqla mənası fiziki Ģəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə (yerdə) 

ödəniĢli fəaliyyətlə məĢğul olmamaq Ģərti ilə istirahət, sağlamlaĢdırma, tanıĢ olma, idrakı (tarix və 

mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və sair), iĢ-peĢə (vəzifə borclarının icra edilməsi istisna 

olmaqla), idman və dini məqsədlərlə daimi yaĢayıĢ yerlərindən müvəqqəti getmələridir 

(səyahətləridir)‖. 

Müasir turizmin bünövrəsi və baĢlanğıcı barədə müxtəlif fikir və rəylər mövcuddur. Bir sıra 
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müəlliflər ingilis ədəbiyyatına istinad edərək turizmin əsasının 1841-ci ildə qoyulduğunu və ilk 

xarici səyahətin 1855-ci ildə Parisdə keçirilən Ümumdünya sərgisinə təĢkil olunduğunu qeyd 

edirlər. Digər müəlliflər ilk mütəĢəkkil turist qrupunun 1863-cü ildə Ġsveçrəyə səyahət etdiyini , 

üçüncü qism isə Ġngiltərədən Fransaya ilk mütəĢəkkil turların hələ 1815-ci ildə təĢkil olunduğunu 

qeyd edirlər. GeniĢ kütlə üçün nəzərdə tutulan Londondan Parisə təĢkil olunmuĢ belə turların 

təĢəbbüskarı yazıçı və səyyah D. Qalinyani olmuĢdur. 1829-cu ildə dünyada ilk dəfə olaraq  K. 

Baydeker tərəfindən hazırlanmıĢ və nəĢr olunmuĢ ―Səyahətçilərin soraq  kitabçası ― iĢıq üzü 

görmüĢdür.  

Bütün bunlara baxmayaraq, səyahət edənlərin mütəĢəkkil və kütləvi Ģəkildə yerdəyiĢməsinin 

səmərəsini və mahiyyətini ilk olaraq anlayan ingilis keĢiĢi Tomas Kuk müasir turizmin banisi hesab 

olunur. Müasir turizmin əsasının 1841-ci ildə Ġngiltərəli keĢiĢ Tomas Kuk tərəfindən qoyulduğunu 

qəbul edirlər. Gələcək paket – turların nümunəsi kimi ilk səyahəti 1841-ci ildə Tomas Kuk təĢkil 

etmiĢdir. O, öz dindar həmkarları üçün dəmiryolu vasitəsi ilə  Lankasterdən Dolnqboruqa qədər  

570 nəfərin kütləvi gəzintisini təĢkil etmiĢdir. Bu hadisə ilə Tomas Kuk müasir turizmin əsasını 

qoymuĢdur. Bu səyahətin xidmətlər kompleksinə dəmir yolu ilə 20 mil məsafəyə səfər , çay, bulka 

və nəfəsli orkestr daxil idi. Səfərin qiyməti  1nəfər üçün bir Ģillinq idi. 

T. Kuk daha sonra 1851- ci ildə 165 min nəfər üçün Londona ilk Beynəlxalq Sənaye Sərgisinə, 

sonra Fransaya Ümümdünya Sərgisinə  (1855) səyahət təĢkil etmiĢdi. 1856 – cı ildən baĢlayaraq, 

Avropaya səyahətlər müntəzəm xarakter daĢımıĢdır. Artıq Tomas Kukun turist agentliyi , onun da 

çoxlu sayda filialları yaranmıĢdı. 1854 – cü ildə Londonda memhmanxanalar üçün ilk sorğu kitabı 

nəĢr olunur.  Bu kitabda Tomas Kuk gecələmək üçün turistlərə 8 min mehmanxana təklif edirdi. 

Doğrudur,  bunlardan bir çoxu dilicansa dövrünün (dilicans – fransız mənĢəli sözdür, sərniĢin və 

yük daĢımaq məqsədilə istifadə olunan dörd təkərli üstü örtülü nəqləyyat vasitəsidir) karvansaraları 

olsa da,  böyük əksəriyyəti sözün əsl mənasında müasir mehmanxanalar idi.  1870 – ci ildə 500 min 

nəfərə qədər  ingilis ― Tomas Kuk―  turist firmasının müĢtərisi olmuĢdu.  

Yeni bazarların axtarıĢı və öyrənilməsi , iĢgüzar əlaqələrin yaradılması üçün turist səfərlərindən 

fəal istifadə edilirdi.  XIX əsrin  50-70-ci illərində Avropaya səyahət edən xarici turistlərin 

əksəriyyətini ingilislər təĢkil edirdi. Ona görə də həmin dövrdə qitədə ― Anqlotyer‖ , ―Britanik‖, 

―London‖, ―Vindzor‖ adlı mehmanxanalar yaranmıĢ ,  ―ekspress‖ , ―komfort‖,  ―layner‖ kimi ingilis 

sözləri məiĢətə daxil olmuĢdur.  

XIX əsrin ikinci yarısında səyahətlər bürosu , misal üçnün Almaniyada ―Rayzebüro ġtangen‖ 

(1863) yaranır. Firmanın paraxod Ģirkətləri ilə əlaqələri yaxĢı idi və birinci dünya müharibəsinədək 

əyləncəli səfərlərin təĢkili ilə məĢğul olurdu. 

Birinci Dünya müharibəsindən sonra , turizmin həcmi azalsa da, qısa müddətdə müharibəyə 

qədərki səviyyəyə çatdı və 3-4 ildən sonra ölkələrin əksəriyyətində həmin səviyyəni  ötüb keçdi. 

Məsələn müharibədən öncə 1913-cü ildə -xarici səfərlərə gedən amerikalıların maksimal sayı  

286604 nəfər olmuĢdusa, bu rəqəm 1923- cü ildə   308471, 1930- cu ildə 477260  nəfərə çatmıĢdı.  

Müəlliflərin fikrincə, beynəlxalq turizm, tarixi inkiĢafına görə  1841-ci ilə qədər, 1841-ci ildən 

1914-cü ilə qədər,  1914-cü ildən 1945-ci ilə qədər, 1945-ci ildən 1990-cı ilə qədər və 1990-cı ildən 

sonra olmaqla  beĢ əsas mərhələ keĢmiĢdir. Kommersiya əsasında təĢkil olunmuĢ turlarda 25 mln. 

Turistin iĢtirak etdiyi 1950-ci ili bazis kimi qəbul etsək, turizm dövriyyəsinin əhatə etdiyi insanların 

sayının 1950-ci il ilə müqayisədə aĢağıdakı artımını müĢahidə etmək olar   ( cədvəl 1).  
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Cədvəl 1 

 

 

       Ġllər 

 

1950 

 

1960 

 

1970 

 

1980 

 

1985 

 

1990 

 

1995 

 

1998 

 

2000 

Turizm 

səyahətlərində 

iĢtirak 

edənlər(mln 

nəfərlə) 

 

 

25.3 

 

 

71,0 

 

 

165,0 

 

 

285,0 

 

 

327,0 

 

 

458,2 

 

 

567,4 

 

 

636,7 

 

 

698,0 

 

Turizm – milli və beynəlmiləl amillərin qarĢılıqlı surətdə uyğunlaĢan və tarixən formalaĢan bir 

prosesin təzahürüdür. Beynəlxalq turizm çoxsaylı amillərin təsiri altında inkiĢaf edir. Bu amilləri: 

demoqrafik, iqtisadi, və sosial amillər olaraq qruplaĢdırmaq  olar. 

Demoqrafik amillərə dünya əhalisinin artımı, urbanizasiya prosesi nəticəsində əhalinin 

Ģəhərlərdə cəmləĢməsi , daim hərəkətdə olan həyat tərzinin stereotipinin formalaĢması aiddi. Fiziki 

və mənəvi qüvvəsini bərpa etmək üçün iri Ģəhərlərin sakinləri gündəlik həyat Ģəraitlərində 

dəyiĢiklik etməyin zəruriliyini hiss edirlər. Ayrı – ayrı ölkələrdə yaĢayan , qohum dillərdə danıĢan 

xalqların bir-birinə marağı artır. Bu da dil maneəsinin olmaması , ümumi maraq və mədəniyyətin 

təzahürləri ilə izah olunur. 

Ġqtsadi amillər – dünya iqtisadiyyatınıninkiĢafı ilə bağlıdır. Dünya iqtisadiyyatında  əmtəə 

istehsalına nisbətən, xidmət istehsalı artımının daha yüksək olması meyli nisbətində xidmət 

istehlakı payının artması müĢahidə edilir.  Bütün sahələrdə elmi texniki tərəqqinin sürətlənməsi, 

əhalinin gəlirlərinin artması da iqtisadi amillərə aiddir.  Xarici turizmin maddi – texniki bazasının 

inkiĢafı, turistlərin qəbulu və xidmətin yeni formalarının yaranması, turist təkliflərinin 

intensivləĢməsinə imkan verir. 

Sosial amillər – insanın həyat Ģəraiti  və yaĢayıĢ  səviyyəsi ilə bağlı olan amillərdir. Beynəlxalq 

turizmə birbaĢa təsiri, haqqı ödənilən məzuniyyət  müddətlərinin artması , o cümlədən bir sıra 

ölkələrdə məzuniyyət müddətlərinin iki hissəyə bölünməsinin mümkünlüyüdür. Bu isə öz 

növbəsində turistlərə ildə iki dəfə   (əsasən yayda və qıĢda ) səyahət  etmək imkanı verir. Təqaüdə 

çıxmaq üçün yaĢ həddinin azalması da turizmin geniĢlənməsinə kömək edir, belə ki, ömrün 

uzanması faktını nəzərə alsaq, ―üçüncü yaĢ dövrü‖ nü keçirən turistlərin artdığını müĢahidə etmək 

olar. 

Turizm məqsədinə görə də təsnifləĢdirilir. Bunları aĢağıdakı kimi qruplaĢdırmaq olar.  

Ekskursiya - Dərketmə məqsədi ilə həyata keçirilən və müddəti 24 saata qədər olan səyahətdir. 

Ekskursiya həmçinin müasir turist firmalarının məĢğul olduğu , turizmin daha çox yayılmıĢ 

formalarından biri olmaqla yanaĢı müxtəlif region  və ölkələrin tarixi , mədəni , təbii və baĢqa 

diqqətə layiq sərvətləri ilə insanların tanıĢ olmaq arzusudur.  

Rekreasiya turizmi – ( latınca recreatio- bərpa etmək) istirahət və müalicə məqsədi ilə həyata 

keçirilən səyahətdir. Turizmin bu növü bütün dünyada geniĢ yayılmıĢdır. Xarici turistlərin məsələn , 

Ġspaniya, Ġtaliya, Ruminiya, Çexiya, Bolqarıstana səfərləri əsasən bu məqsədlə həyata keçirilir. Belə 

səfərlərin xarakterik xüsusiyyəti , onun müddətinin böyük olması . marĢruta daxil olan Ģəhərlərin 

sayının az, bir Ģəhərdə qalma müddətinin isə çox olmasıdır.  
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Elmi və ya konqress turizm. Müxtəlif konqreslərdə və simpoziumlarda, yığıncaqlarda iĢtirak 

etmək məqsədi daĢıyan səyahətləri özündə birləĢdirən turizmin bu növü , müasir turizmdə böyük 

yer tutur. Əldə olan məlumatlara görə, beynəlxalq tədbirlərdə iĢtirak edənlər, xarici turistlərin 

ümumi sayının 6-7 faizini təĢkil edir. Konqres turizmində adam baĢına düĢən gəlir göstəriciləri daha 

yüksəkdir. Ona görə də dünyanın bir çox ölkələri özlərində beynəlxalq görüĢlərin keçirilməsi üçün 

müəyyən tədbirlər görürlər. Məsələn, iclas zalları və qonaqların yerləĢdirilməsi imkanları olan 

nəhəng konqres mərkəzləri yaradılır. Bir sıra turist təĢkilatları isə beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi 

üzrə tam ixtisaslaĢır, hətta Konqress TəĢkkilatçılarının Beynəlxalq Ġttifaqı da  fəaliyyət göstərir.  

MüĢayiət edən Ģəxslərin çoxluğu, müasir beynəlxalq tədbirlərin xarakterik xüsusiyyətidir.  Bir 

çox konqresslərdə onların sayı iĢtirakçıların üçdə birinə çatır. Professional proqramla yanaĢı, 

iĢtirakçıları müĢayiət edən ailə üzvləri üçün əyləncə tədbirləri  də təklif olunan konqresslər daha 

məĢhurdur.  

ĠĢgüzar turizm – iĢgüzar məqsədlə edilən səfərlərə, müasir turist mübadiləsinin mühüm tərkib 

hissəsi kimi baxılır. Bu cür səyahətlər ən perspektivli turizm növlərindən biri hesab edilir, çünki o, 

beynəlxalq əmək biznesinin obyektiv qanuna uyğunluqlarına əsaslanır. ĠĢgüzar səfərlərin təĢkili 

göstərir ki, belə səfərlər konkret iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərin vəziyyətinə əsaslanır. 

Mövsüm amilindən asılı olmadığı üçün,  iĢgüzar səfərlər iqtisadi baxımdan çox səmərilidir. ĠĢgüzar 

turizmdə, ticarət və ya elmi-texniki əməkdaĢlıq məsələləri beynəlxalq və iki tərəfli  yığıncaqları da 

qeyd etmək olar. Elmi – texniki  və mədəni əməkdaĢlıq üzrə hökumətlər arası saziĢlərin gediĢini 

izləyən müxtəlif iĢçi qrup və komissiyaların yığıncaqları xüsusi ilə geniĢ yayılmıĢdır.  

Etnik və ya nostalji turizm – beynəlxalq turizmdə əhəmiyyətli yer tutan, qohumlarla 

görüĢmək və ya valideynlərin anadan olduqları ata-baba yurduna səyahət etməklə bağlı olan turizm 

növüdür.  

Macəra turizmi – fiziki cəhətədən ağır, çox vaxt isə həyat üçün təhlükəli olan anlayıĢdır.  Belə 

turların təĢkili zamanı çox vaxt öncədən, xüsusi olaraq hazırlanmaqla  yanaĢı eyni zamanda 

turistlərin təhlükəsizliyi üçün bütün mümkün vasitə  və imkanlardan istifadə olunur. Son illərdə,  

öncədən planlaĢdırılmamıĢ, macəralarla zəngin olan , az tədqiq olunmuĢ və məskunlaĢmamıĢ 

bölgələrə səyahətlər daha çox  populyarlıq  qazanır.  

Kənd turizmi – turistlərin kənd yerlərinə müvəqqəti səfəridir. Turistlər kəndlərdə və ya 

kəndlərə yaxın yaĢayıĢ yerlərində məskunlaĢaraq yerli həyat tərzi ilə tanıĢ olurlar.  Müəyyən 

hallarda ətraf rayonların tədqiqi üçün kənddən baza kimi istifadə edilir.  Hər hansı bir tədbir zamanı 

( idman oyunları , festivallar,  karnavallar, yarmarkalar və s.) kütləvi insan axını olması ilə əlaqədar, 

gələnlərin bir hissəsi yaxın kəndlərdə yerləĢdirilir. Bu da yaĢayıĢ probleminin həll olunması ilə 

yanaĢı,  Ģəhərli turistlər üçün kənd ekzotikası  əlavə zövq deməkdir. 

Ekoturizm – təbiət turizminin xüsusi forması kimi, ətraf  mühitə qayğı ilə bağlı turizmdir. 

ĠxtisaslaĢmıĢ səfərlər adətən kiçik qruplarla təĢkil olunur. Belə səyahətlər zamanı  gid-bələdçilər 

təbiətə məhəbbətlə yanaĢmanın, təbii sərvətlərin mühafizəsinin və ətraf mühitin qorunmasının  

vacibliyini turistlərə izah etməyə səy göstərir. Ekoturizm, bir sıra ölkələrdə  turizmin digər 

növlərinin ayrılmaz hissəsinə çevrilmiĢdir.  

Dini turizm – hər hansı bir dini mərasimlərin, missiyaların, ibadətlərin yerinə yetirilməsi 

məqsədi ilə  həyata keçirilən səyahətdir. Turist firmaları bir qayda olaraq, bu kateqoriyadan olan 

turistlərə dini marĢrutlar üzrə xidmət göstərir. Məsələn, dindarların müqəddəs yerlərə səyahəti və 

müqəddəs ziyarətgahlara  yaxın ərazilərdə yerləĢdirilməsi, dini obyektlərə ekskursiyaların təĢkili və 

s. Bir sıra hallarda turist firması ayrı-ayrı vətəndaĢların arzusuna əsasən, dini yerlərə marĢrut da 
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hazırlaya bilər.  

Ritual turizm – qohumların, həlak olan döyüĢçülərin məzarlarının ziyarət edilməsi məqsədi ilə 

həyata keçirilən səyahətdir. Hərəkət vasitəsi kimi nəqliyyatın hansı növündən istifadə olunmasından 

asılı olaraq, turiam formalarının aĢağıdakı növ müxtəlifliyi vardır.  

a) turistin Ģəxsi nəqliyyatından istifadə etməklə həyata keçirilən turizm;  

b) ictimai nəqliyyatdan, daha doğrusu turist təsərrüfat subyektinə məxsus olan və ya icarəyə 

götürdüyü nəqliyyatdan istifadə etməklə həyata keçirilən turizm. Avtoturizm, karvan, dəniz və çay 

kruizləri turizmin bu növünə aiddir.  

Su turizmi – çaylarda, kanallarda, göllərdə, dənizlərdə üzən teploxodda, yaxtada və çay, dəniz 

gəmilərinin digər növlərində səyahətdir. Turizmin bu növü coğrafi və zaman baxımından çox 

rəngarəngdir.  

ĠxtisaslaĢmıĢ turizm – hər hansı bir yerin spesifik xüsusiyyətlərini öyrənmək, fərdi təcrübəsini 

artırmaq,  idman normativlərini yerinə yetirmək, aktiv (fəal) istirahət və digər ixtisaslaĢmıĢ tur alan 

turistləri müəyyən etmək üçün  istifadə olunan termindir. ĠxtisaslaĢmıĢ turlarda ərazinin təbii 

Ģəraitinin, eyni zamanda səyahətçinin professional və müxtəlif idman –turist maraqları ilə bağlı 

geniĢ diapazonlu məsələlərin öyrənilməsinə diqqət verili. Bu turizmi çox vaxt özfəaliyyət və ya 

idmanturizmi də adlandırırlar.    

Safari – ovçuluq və ya foto ovçuluq, balıqçılıq, heyvanları müĢahidə etmək məqsədi ilə təbiət 

qoynuna edilən səyahətdir.  

Azərbaycanın çox əsrlik tarixini əks etdirən çoxlu arxeoloji, tarixi-memarlıq və incəsənət 

abidələri vardır. Alimlər tərəfindən elmi əsaslarla öyrənilmiĢ bu abidələr turistlərin həmiĢə diqqətini 

özünə cəlb etmiĢdir. Az da olsa bu abidələr haqqında kitablar çap olunmuĢ, elmi məlumatlar 

verilmiĢdir. Qobustan qaya təsvirləri isə hələ sovet hakimiyyəti dövründən öz elmi əhəmiyyətinə 

görə dünya alimlərinin və tarix sevənlərin marağına səbəb olmuĢdur.  Bakıdan 60 km. cənubda 

yerləĢən Qobustan qaya təsvirlərinə baxmaq üçün ildə 400 mindən çox insan bu əraziyə səyahət 

edir, hələ mezolit dövründən (Оrta daĢ dövrü) baĢlayaraq qayalar üzərinə həkk olunan müxtəlif 

heyvan təsvirlərinə baxır, daĢ dövrünün həyat tərzi və heyvanat aləmi ilə yaxından tanıĢ olurlar. 

1947-ci ildə Azərbaycanın tanınmıĢ arxeoloqu Ġshaq Cəfərzadə tərəfindən aĢkar edilən Qobustan 

qayaüstü təsvirləri məktəblilər, müəllimlər, incəsənət tarixi ilə maraqlanan alimlər üçün də örnək 

mənbəyidir. Öz quruluĢuna görə də Qobustan ərazisi turistlər üçün çox maraqlıdır. Bakının Ġçəri 

Ģəhərinin memarlıq komplekslərini, AbĢeron qalalarını, AtəĢgahı və baĢqa qədim memarlıq 

nümunələrini ziyarət edən turistlər Qobustan qaya təsvirlərini də görmək istəyirlər. Elə buna görə 

də, Qobustan qayaları hələ 1967-ci ildən qoruq-muzey elan edilərək turizm marĢrutuna daxil 

edilmiĢdir.  Azərbaycanın elə bir rayonu yoxdur ki, orada turistlərin marağına səbəb olan tarix və 

memarlıq abidələri olmasın. Ermənilər tərəfindən qəddarlıqla zəbt olunan  Xocalı ərazisi də 

Azərbaycan xalqına məxsus olan maddi mədəniyyət abidələri ilə çox zəngindir. Vaxtilə ġuĢada 

yerləĢən turizm və istirahət mərkəzlərinə gələn insanlar qədim Xocalı mədəniyyəti ilə də tanıĢ 

olmaq imkanı əldə edirdilər. Azərbaycan arxeoloqları tərəfindən burada aparılan arxeoloji qazıntılar 

zamanı e.ə. I minilliyin ortalarına aid çoxlu avadanlıqlar, müxtəlif mədəniyyət nümunələri aĢkar 

edilmiĢdir. Alimlər qeyd edirlər ki, Xocalı Kurqan çölünü bir növ özünəməxsus yeraltı muzey 

adlandırmaq olar. Burada tunc dövrünə aid küllü miqdarda Azərbaycan abidələri saxlanılmaqdadır. 

Bu tapıntı vasitəsiləAzərbaycanda tunc dövrü tarixini nisbətən düzgün təyin etmək mümkün 

olmuĢdur.  

 1968-ci ildə Azıx mağarasından tapılmıĢ qədim insanın çənə sümüyü onu  göstərir ki, 
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burada hələ 150 min il qabaq yaĢayıĢ olmuĢdur. Ölkə ərazisindəki 6  mindən artıq tarixi memarlıq 

abidələrinin əksəriyyəti Böyük Ġpək yolunun  Azərbaycandan keçən qolu boyunca yerləĢir və 

indinin özündə də heyrət doğurur. Bunlara misal olaraq ibtidai insanların Qobustan mağaralarında 

qayaüstü  rəsmlərini, atəĢpərəstlik məbədləri, qüllələr, alban kilsələri və ibadətgahlar, möhtəĢəm 

qala divarları və qəsrlər, karvansaralar, Ġslam mədəniyyəti dövrünün əzəmətli sarayları, memorial, 

ayin və digər tikililəri göstərmək olar. Azərbaycanın XII-XVII əsrlər memarlıq abidələri dünya 

irsinin qızıl fonduna daxil edilmiĢdir. Bu ilk növbədə Bakının ―ĠçəriĢəhər‖ adlanan qalasıdır. Bura 

kiçik bir ərazi olmasına baxmayaraq 44 nadir abidəyə malikdir. Bunlardan ġivanĢahlar sarayı, 

Sınıqqala minarəsi, Qız qalası və digərlərini qeyd etmək olar.   

Bakıdan Gürcüstan sərhəddinə kimi avtomagistrallar boyunca qala divarlarına, tənha qüllələrə, 

tarixin müxtəlif dövrlərində Azərbaycan ərazisində mövcud olmuĢ dövlətlərin paytaxtı, sənətkarlıq 

və mədəniyyət mərkəzləri olmuĢ antik və orta əsr Ģəhərlərinin xarabalıqlarına təsadüf etmək 

mümkündür. Belələrinə misal olaraq qədim Gəncə, ġamaxı, Qəbələ və Bərdəni göstərmək olar.  

Azərbaycanın ərəblər tərəfindən iĢğalından sonra burada yeni mərasim tikililəri – məscidlər 

inĢa edilməyə baĢlanılmıĢdır. Onlardan ən qədimləri ġamaxı, Gəncə, ġəki və digər yerlərdə 

dövrümüzə qədər qorunub saxlanılmıĢdır.  

Orta əsrlər dövrünün memorial tikililəri Ġpək yolu marĢrutu boyunca məqbərələrlə təmsil 

olunmuĢdur. Məsələn, Mərəzədə Diri baba türbəsi, ġamaxıda ―Yeddi gümbəz‖ türbələr kompleksi, 

Ağsuda ġeyx Dursun türbəsi, Gəncədə Ġmamzadə türbəsi və b. göstərmək olar.  

Azərbaycanın xanlıqlar dövrünün ən möhtəĢəm abidələrindən biri ġəki xan sarayıdır.Bundan 

baĢqa ġəkidə ―Gələrsən-görərsən‖ qalası, Zaqatalada ġamil qalası, ġəmkirdə ―Koroğlu qalası‖ və b. 

maraq kəsb edir. Bunlar Azərbaycan memarlıq abidələrinin qızıl fondunu təĢkil etməklə xarici 

qonaqların böyük marağına səbəb olan mühüm turizm məhsullarıdır.  

Ölkənin paytaxtı Bakıda və digər Ģəhərlərdə, rayon mərkəzlərində çoxsaylı muzeylər fəaliyyət 

göstərir. Bütün bunlar isə öz növbəsində turistləri cəlb edən amillərdəndir. Ölkə ərazisində çoxsaylı 

turist-ekskursiya marĢrutları salınmıĢdır.  

Bütövlükdə Ģimal yarımkürəsində yerləĢmiĢ Azərbaycan Ġspaniya,  Yunanıstan, Türkiyə, Çin, 

Koreya ilə təqribən eyni coğrafi enlikdədir. Avropadan Orta və ġərqi Asiya ölkələrinə gedən bir sıra 

mühüm beynəlxalq əhəmiyyətli yollar Azərbaycan ərazisindən keçir. Avropa və Asiyanın 

qovĢağında yerləĢərək, respublika unikal geosiyasi və coğrafi mövqeyə malik olmaqla, qədim  

zamanlardan ta indiyədək dünyəvi iqtisadi və mədəni əlaqələr üçün öz əhəmiyyətini qoruyub 

saxlamaqdadır. 

Son illərdə ölkədə mehmanxanaların və iaĢə obyektlərinin sayının durmadan artması müsbət hal 

sayıla bilər. Lakin hələlik onların əksəriyyətinin qiymətləri baha olsa da, xidmət səviyyəsi o qədər 

də yüksək deyildir.  

Azərbaycan Respublikası ərazisində hələ sovet dövründən fəaliyyət göstərmiĢ çoxlu 

sanatoriyalar mövcuddur. Lakin onlar müasir tələblərə cavab vermədiyindən ölkə prezidentinin 

sərəncamı ilə yenidənqurma iĢlərinə baĢlanmıĢdır. DüĢünürəm ki, yaxın zamanlarda bu 

sanatoriyalar yüksək səviyyədə xidmət təqdim etməklə ölkəyə müalicə məqsədilə gələn turistlərin 

sayının artmasına səbəb olacaqdır. Bir Ģərtlə ki, onlar ölkədəki turizm Ģirkətləri ilə sıx əlaqə 

qursunlar.  

Beləliklə, Azərbaycan Respublikası ərazisi zəngin təbii - tarixi ehtiyyatlara malikdir. Yüksək 

rekreasiya ehtiyyatları bir sıra amillərlə ĢərtlənmiĢdir: əlveriĢli təbii - rekreasiya ehtiyyatları və 

ekoloji vəziyyət, çoxsaylı tarix – mədəniyyət və memarlıq abidələri, ―Əshabü – kəf‖ və digər 
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ziyarətgahlar, nəqliyyat təminatı və geniĢ inkiĢaf etmiĢ rekreasiya Ģəbəkəsi. Bunlar isə onu deməyə 

əsas verir ki, turizm Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında aparıcı mövqeyə malik ola bilər, 

çünki  turizm biznesi təsərrüfatın digər sahələrinin inkiĢafını stimullaĢdırmaqla yanaĢı özündə 

iqtisadi, humanitar, tərbiyəvi və estetik amilləri birləĢdirir. 

Çimərlik istrahəti üçün yüksək təbii iqlim rahatlığı səviyyəsi  beynəlxalq turizmin bu, olduqca 

geniĢ yayılmıĢ növündən səmərəli stifadə etməyə imkan verir. 

Azərbaycan turizm sənayesinin inkiĢafı üçün zəngin  ehtiyatlara malikdir. Bu, hər Ģeydən əvvəl, 

onun çox əlveriĢli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik olmasıdır. Belə ki, Azərbaycan  iki dünya 

siviliziyasının qovĢağında Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin ortasında yerləĢir ki, bütün 

infrasturuktur- Avropanı Qafqaz və Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birləĢdirən hava və dəniz daĢımaları, 

magistral avtomobil və nəqliyyat yolları buradan keçir.  

86.6 min kv. km ərazisi və 9 milyon əhalisi olan Azərbaycan Respublikası nadir təbii-iqlim 

xüsusiyyərlərinə malik bir ölkədir.  

Bazardüzü, ġahdağ, Babadağın vüqarla  ucalan zirvələri, Böyük Qafqazın cənub ətəklərindən 

axan çaylar, çoxsaylı Ģəlalələr, büllur kimi Ģəffaf Göy-Göl Maral gölün firuzəyi səthi, Qobustanın 

sərt və eyni zamanda mənzərəli palçıq vulkanları, Lənkəranın nadir qoruqları, AbĢeron və Nabran 

bölgəsinin müalicəvi əhəmiyyətli narın qumlu çimərlikləri, Azərbaycanın zəngin turizm 

potensialının əhəmiyyətli tərkib hissəsidir. 

Planetimizin 11 iqlim zonasından 9-unun bu və ya digər Ģəkildə, Azərbaycan ərazisində 

mövcudluğu hamıya məlumdur. Flora aləmi özünün parlaqlığı və rəngarəngliyi ilə buraya təĢrif 

buyuran turistləri məftun edir. Burada Qafqaz florasının demək olar ki, bütün növlərinə təsadüf 

edilir. Son 13 milyon ildə, dünyada baĢ verən reylef və iqlim dəyiĢikliklərinə duruĢ gətirən Eldar 

Ģamı yalnız Azərbaycanın təbii Ģəraitində qorunub saxlanmıĢdır.  

Ölkəmizin heyvanlar aləmi də, olduqca rəngarəngdir. Azərbaycanda 12 mindən çox onurğalı və 

onurğasız heyvanlara rast gəlmək olar. Bunlardan xal-xal maral, ceyran, muflon, Qafqaz dağ keçisi, 

bəbir, ayı və s göstərmək olar. Burada həmçinin nadir quĢ növlərinə də təsadüf olunur.  

Azərbaycanda 1200-dən çox irili-xırdalı çay axır. Dağlardan axan bir çox çaylar səsli-küylü 

əzəmətli Ģəlalələr yaradır. Dağlıq yerlərdə və Arandakı mövcud göllər, Azərbaycan torpağının əsl 

bəzəyidir və bu göllərin ən gözəli Göy-Göl və Maral göldür. Xəzərin suları və ona yaxın çaylarda 

qiymətli uzunburun, lasos, qızıl balıq növləri vardır. 

Dünyada tanınmıĢ ―Karlovi Vari‖ sularından heç də geri qalmayan isti və mineral bulaqlar- 

Badamlı, TurĢsu, Ġstisu böyük iqtisadi-müalicəvi əhəmiyyət daĢıyır. 

Təbii palçıqlardan 100 ildən çoxdur ki, dayaq-hərəkət aparatı, əsəb sistemi və digər 

xəstəliklərin müalicəsi üçün səmərəli istifadə olunur. Bunların arasında, Naftalan müalicəvi nefti 

xüsusi yer tutur. 

Azərbaycanı günəĢli ölkə adlandırırlar və bu da təsadüfi deyil. Ġl ərzində günəĢli günlərin sayına 

görə Respublika Ġtaliya, Ġspaniya və Yunanıstanla müqayisə edilə bilər. Azərbaycan ərazisi boyu 

825 km uzanan Xəzərin dəniz sahillərinin  ucdantutma istirahət zonasına çevrilməsi üçün hər cür 

ilkin Ģərait mövcuddur. AbĢeron yarımadasının Bakı Ģəhəri ətrafında yerləĢən dünyada misli-

bərabəri olmayan qumsal çimərlikləri turistlər arasında geniĢ Ģöhrət qazanmıĢdır. Eyni zamanda 

Respublikanın Ģimal-Ģərq sahilində, Yalama-Xaçmaz zonası çimərlikləri (Bakıdan 220 km aralı) 

birbaĢa sahil zolağında bitən enli yarpaqlı meĢələr özünün sərtliyi ilə turistləri cəlb edir. 

Respublikamızda çimərlik mövsümü sentyabrın axırınadək davam edir. Yayda suyun hərarəti 

+24 +26 C-yə çatır. 
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Respublikamızda turizmin bütün növlərinin inkiĢafı üçün daha bir əlveriĢli məqam Azərbaycan 

xalqının səmimiyyəti, ənənəvi qonaqpərvərliyidir. 

Azərbaycan zəngin tarixə və qədim mədəniyyətə malik ölkədir. Ölkəmizin ərazisində 6 mindən 

artıq tarixi memarlıq abidələri mövcuddur. Onların əksəriyyəti Azərbaycan ərazisindən keçən 

Böyük Ġpək Yolu boyunca qədim karvan yollarının üstündə yerləĢir və indinin özündə də heyrət 

doğurur. Bu abidələrə misal olaraq, ibtidai insanların Qobustan mağaralarındakı (Bakıdan 60 km 

qərbdə) qayaüstü rəsmlərini, Ġslama qədərki dövrün mərasim tikililəri- atəĢpərəstlik məbədlərini, 

qüllələrini, dağların zirvəsindəki alban kilsələlərini və ibadətgahlarını, möhtəĢəm qala divarlarını və 

qəsrləri, habelə geniĢ karvansaraları, Ġslam mədəniyyəti dövrünün əzəmətli saraylarını, memorial 

ayin və digər tikililəri göstərmək olar. Orta əsrlər dövrünün memorial tikililəri, Ġpək Yolu 

marĢutunda məqbərələrlə təmsil olunub. Məsələn: Qobustan rayonunun inzibati mərkəzi olan 

Mərəzə qəsəbəsi yaxınlığında, Diribaba türbəsi (XV əsr), ġamaxı rayonunda Yeddi Gümbəz 

türbələr kompleksi (XVIII əsr), rayonun Kelaxana kəndində sərdabələr (XVII əsr), 1457-ci ildə 

Ağsu Ģəhərində tikilmiĢ ġeyx Dursun türbəsi, Ġsmayıllı rayonunun Həzrə kəndində türbələr 

kompleksi (XV-XVI əsrlər), Qazax rayonunun Poylu kəndində türbələr kompleksi (XIX əsr), 

Gəncədə Ġmamzadə türbəsi (XVII-XIX əsrlər) kompleksi buna parlaq misal ola bilər. 

Subtropik iqlimə malik olan Lənkəran ərazisi də Azərbaycanın ən gözəl guĢələrindən biridir. 

Buradakı Qızılağac qoruğunda müxtəlif növdən olan quĢlara tamaĢa  etmək mümkündür. Belə ki, 

sahəsi 93 hektardan çox olan bu qoruqda 129 növdən artıq quĢ vardır. ġəhərdən 12 km  kənarda isə 

müalicəvi əhəmiyyətə malik olan istisu yerləĢir.  Hər il buraya mədə bağırsaq xəstəliklərindən, 

oynaq  ağrılarından əziyyət çəkən yüzlərlə insan gəlir. Lənkəran ərazisində Azərbaycan xalqının 

qədim tarixini əks etdirən çoxlu qalalar və məbədlər də vardır. Onlar arasında Bəlləbur qalası daha 

çox diqqətə layiqdir. Bu qədim qala Lənkəran Ģəhərindən 7 km aralıqda, TalıĢ dağlarının 

ətəklərində, Lənkəran çayının sol sahilində inĢa edilmiĢdir. Dəniz səviyyəsindən 1300-1400 metr 

yüksəklikdə tikilmiĢ bu qaladan baxanda bütün ətrafı aydınca görmək və seyr etmək mümkündür. 

Görünür qədim dövrlərdə qaladan müĢahidə məntəqəsi kimi də istifadə olunmuĢdur. Bəlləbur 

qalasının b.e. IV əsrində inĢa olunması ehtimal edilir. Müxtəlif dövrlərdə Azərbaycan arxeoloqları 

bu qala ətrafında qazıntılar aparmıĢ və tariximiz üçün maraqlı elmi əhəmiyyətə malik olan 

materiallar əldə etmiĢlər. Lənkəran rayonu ərazisindəki AĢağı Nüvədi, Sütəmurdov, ġağlakücə, 

Kərgəlan, Separadi kəndlərində və baĢqa yerlərdə orta əsrə aid olan bir çox tikililər indi də öz elmi-

mədəni əhəmiyyətini saxlayır. Ümumiyyətlə, Lənkəran və Lerik rayonu ərazisində turizmin 

təĢkilinin bütün növləri üçün bu gün hər cür  Ģərait vardır. Bir tərəfində  dəniz, digər tərəfdə dağlar, 

talıĢ meĢələri və yaĢıl çay plantasiyaları olan bu yerlər turizmin müasir bazarında yaranan rəqabətin 

önündə gedə bilər. Füsunkar özünə məxsus təbiət gözəllikləri ilə insanı heyran edən əsrarəngiz 

təbiimənzərələr uzunömürlülər diyarı Lerik üçün son dərəcə səciyyəvi cəhətlərdir. Dünya 

xəritəsində Azərbaycanın əlveriĢli bir məkanda yerləĢməsi bu ölkənin bütün tarixi dövrlərdə diqqət 

mərkəzində olmasına ən baĢlıca səbəbdir. Belə ki, tarixin müxtəlif dövrlərində öz təbiət gözəllikləri, 

təbii resursları ilə, əlveriĢli coğrafi mövqeyi ilə seçilən Odlar yurdu Azərbaycan həm ticarət (istər 

su, istərsə də quru yol ilə), həm mədəni, nəhayət, həm də hərbi çəkiĢmələrin geniĢ  meydanı 

olmuĢdur. Ġstər qədim, istərsə də orta əsrlərdə Asiyanın içərilərindən baĢlayaraq Uzaq Çin və 

Hindistan ölkələrindən Qara və Aralıq dənizlərinin sahillərinə qədər  gələn karvan yollarının bir çox 

hissəsi, məhz Azərbaycan ərazisindən keçib gedirdi. Xüsusilə, «Böyük Ġpək yolu»nun 

gerçəkləĢməsində Azərbaycanın  coğrafi mövqeyi mühüm  əhəmiyyət kəsb edirdi. Çünki Rusiyanın 

və Volqaboyunu  Dərbənd keçidi vasitəsilə Cənubi Qafqaz, Ġran, Kiçik Asiya  Hindistanla 
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əlaqələndirən bu karvan yolu Azərbaycandan keçirdi. Bu faktın özü Azərbaycan diyarına  dünyəvi 

marağın əsas motivlərindən biri idi. Digər tərəfdən də, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi regionun 

əlveriĢli hərbi strateji mövqeyi Azərbaycana cahangirlik iddiasında olan  hərbçilərlə yanaĢı, digər 

sahələrin nümayəndələrinin  tacir,  diplomat, elm, mədəniyyət, sənət adamlarının səyahətinə də 

baĢlıca səbəb olmuĢdur. Azərbaycan təkcə yerli deyil, dünya səyyahlarının da səyahət 

obyektlərindən  birinə çevrilmiĢdir.  

Zəngin tarixi, mədəni və təbii irs dünyanın hər yerindən qonaqları ölkəmizə cəlb edir. Əl 

dəyməmiĢ təbiət, mineral su qaynaqları, dünyada yeganə müalicə nefti olan – naftalan, nadir qədim 

memarlıq abidələri, özünəməxsus mədəniyyət, milli mətbəx və bir çox digər amillər Azərbaycanda 

turizmin bütün növlərinin: iĢgüzar, idman, müalicəvi, tanıĢlıq, ovçuluq, ekzotik, çimərlik və hətta 

qastronomik turizmin inkiĢafı üçün Ģərait yaradır. 
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Məqalə Dünya Bankının Azərbaycana dair 2011-2014-cü illər üzrə Ölkə Tərəfdaşlıq 

Strategiyasının (ÖTS) əsas istiqaməti infrastrukturun və kənd təsərrüfatının təkmilləşdirilməsi yolu 

ilə qeyri-neft sektorunun inkişafına yönəldilməsinə həsr olunmuşdur. Sosial və ictimai xidmətlərin, 

o cümlədən səhiyyə, təhsil, sosial müdafiə və su təchizatı xidmətlərinin səmərəliliyinin artırılması 

məsələləri haqqında da ətraflı tədqiqat aparılmışdır. 
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Основным направлением стратегии партнерства с Азербайджаном (СПС) Всемирного 

Банка на 2011-2014 гг. было развитие ненефтяного сектора просредством преобразования 

инфраструктуры и сельского хозяйства. Другим направлением стратегии было повышение 

эффективности общественно-социальных услуг, в том числе в области здравоохраниния, 

образования, социальной защиты и водоснабжения. Деятельность Всемирного Банка в 

рамках стратегии партнерства с Азербайджаном имеет положительный эффект. 

Следующим шагом является привлечение  значительных банковских инвенстиций с целью 

развития транзитных дорог Азербайджана. Инвестирование проектов дорожной 

инфраструктуры является одним из основных целей инвестиционной политики Всемирного 

Банка. 
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Son ÖTS  ərzində Dünya Bankının Azərbaycandakı fəaliyyəti müsbət nəticələrə malikdir. Ən 

yaxĢı nəticələr hökumətə möhkəm makroiqtisadi bazanın saxlanılması, səhiyyə, təhsil və sosial 

yardımın modernləĢdirilməsi, kənd infrastrukturunun, xususilə də suvarma sistemlərinin 

təkmilləĢdirilməsi sahələrində əldə edilmiĢdir. Eyni zamanda icma inkiĢafı, kənd və məcburi 

köçkün icmalarına yardımın gostərilməsini nəzərdə tutan daha kiçik layihələr də insanların həyat 

Ģəraitinin yaxĢılaĢmasına kömək etmiĢdir. Biznes mühitinin yaxĢılaĢdırılması, xüsusilə də 

müəssisələrin qeydiyyatı sahəsində irəliləyiĢ qeydə alınmıĢdır. Növbəti addım Azərbaycanın tranzit 

koridorlarını yaxĢılaĢdırmaq üçün əhəmiyyətli Bank investisiyalarının qoyulmasıdır. Hökümət əsas 

tranzit magistral yolları və ikinci dərəcəli yolları gələn 10 il ərzində bərpa etmək və 

möhkəmləndirmək üçün 1.5 mlrd. ABġ dolları xərcləməyi planlaĢdırır ki, bu məbləğin 200-300 

mln. ABġ dolları AYĠB, Asiyanın ĠnkiĢaf Bankı (AĠB), Ġslam ĠnkiĢaf Bankı  və ikitərəfli donorlar 

tərəfindən təmin edilə bilər. Artan tranzit koridorlarının inkiĢafına yardım etmək məqsədilə Bank 

siyasəti əlaqələndirmək və investisiyalar qoymaq üçün sektor-miqyaslı yanaĢmadan istifadə edəcək. 

Hal-hazırda icra edilən Magistral Yol I və Magistral Yol II Layihələri çərçivəsində ġərq-Qərb və 

ġimal-Cənub tranzit koridorları boyu hərəkət edən mal və sərniĢin daĢımaları üçün çıxıĢ imkanları 

yaxĢılaĢdırılır və daha ucuz nəqliyyat xərcləri təmin edilir, habelə mütəmadi iĢlər ilə bağlı kənar 

vəsaitlərin cəlb edilməsi də daxil olmaqla, Yol Nəqliyyat Xidməti Departamentinin yollara 

investisiyaların və qulluğun idarə edilməsi ilə bağlı potensialını gücləndirilir. Tranzit Koridor və 

Nəqliyyatın Ġdarəedilməsi Layihələr silsiləsinin təklif edilən davamı çərçivəsində kəndlərdən və 

kiçik Ģəhərlərdən yol imkanlarını yaxĢılaĢdırmaq üçün həmin magistral yolların, həmçinin giriĢ 

yollarının tamamlanmasına yardım göstəriləcək. Həmçinin bu layihələr çərçivəsində Ģəhər 

ərazilərində nəqliyyat tıxacları da həll edilə bilər və müasir nəqliyyatın idarəetmə sistemlərinin 

quraĢdırılmasına yardım göstərilə bilər. Bu sektora maliyyələĢdirmə hökümətin birgə 

maliyyələĢdirməsindən asılı olaraq 500 mln. ABġ dolları məbləğində qiymətləndirilmiĢdir və bir 

sıra silsilə yol əməliyyatları mərhələlərinə bölünəcəkdir. Nəqliyyat Sektorunun hərtərəfli Təhlili 

Bankın bu sektora investisiyalarını dəstəkləyəcək.  
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Tranzit koridorları layihəsi çərçivəsində həmçinin neftin böyük olan və artan həcmlərini nəql 

edən dəmir yolu Ģəbəkəsinin təhlükəsizliyi və fiziki potensialının müasirləĢdirilməsi də 

dəstəklənəcək. Yollar təmir ediləcək və maddi texniki baza və ticarəti asanlaĢdıran infrastruktur da 

müasirləĢdirilə bilər. Dəmir Yolu Nəqliyyatı və Ticarətinə Yardım Layihəsinin məqsədi 

Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu (ADDY) -dövlət dəmir yolu Ģirkətinin rəqabətçiliyini, kommersiya 

istiqamətləndirilməsini və səmərəliliyini yaxĢılaĢdırmaqdan ibarət olacaq. Layihə çərçivəsində 

dəmir yolunun müasirləĢdirilməsinin birinci mərhələsi dəstəklənəcək ki, buraya yolların 

səmərələĢdirilməsi səhmli kapital bazasının tətbiqi, məhsuldarlığın artırılması, ADDY-ə 

kommersiya istiqamətində və korporativ formada iĢləməyə imkan verən yeni hüquqi infrastrukturun 

müəyyən edilməsi və idarəetmə poitensialının yaradılması da daxildir.  

Dünya Bankı 2008-ci il aprel ayının 30-da Azərbaycanın magistral avtomobil yollarının 

müasirləĢdirilməsi və yenidən qurulması üçün 300 milyon ABġ dolları həcmində kredit ayırıb. Bu 

barədə bankın məlumatında bildirilir ki, kredit 10 illik güzəĢt dövrü ilə 40 il müddətinə ayrılmıĢdır 

və ġərq-Qərb  və ġimal-Cənub marĢurtları üzrə avtomobil yollarının qurulmasında istifadə 

olunacaqdır. 

Dünya Bankı yol təsərrüfatı ilə bağlı layihələrin maliyyələĢdirilməsini investisiya siyasətinin 

əsas hədəflərindən biri hesab edir. Ümumiyyətlə, 2011-2014-cü illərdə Dünya Bankının 

maliyyələĢdirmək istədiyi layihələrin böyük bir hissəsi Ģəhər nəqliyyatında hərəkətin 

təhlükəsizliyinin təmin olunması, yol təsərrüfatının modernləĢməsi və infrastrukturun yenidən 

qurulması ilə bağlı olmuĢdur. 

2010-cu il 11 avqustda Dünya Bankı və Azərbaycan Respublikasının Hökuməti arasında 

Üçüncü Magistral Yol Layihəsinin maliyyələĢdirilməsi məqsədilə 70 mln ABġ dolları 

ekvivalentində BĠA krediti və 171,6 mln ABġ dolları məbləğində BYĠB krediti üzrə saziĢləri 

imzalanıb. Layihə Bakı-ġamaxı yolunun iki zolaqdan dörd zolağadək geniĢləndirilməsi yolu ilə 

onun təhlükəsizliyinin və səmərəliliyinin artırılması və magistral yol Ģəbəkəsinin idarə edilməsinə 

xidmət göstərir. Layihə əhəmiyyətli turizm və istehsal potensialına malik olan dağlıq Ģimal 

regionlarında nəqliyyat xidmətlərinin keyfiyyətinin artmasına da müsbət təsir edəcəkdir. Yolun bu 

hissəsi həmçinin Gürcüstan sərhədinə ən yaxın marĢrutdur və Azərbaycanın qərbində yerləĢən iri 

kənd təsərrüfatı istehsalçılarını Bakı ilə bağlayır. Bakı–ġamaxı yolunun geniĢləndirilməsindən 

baĢqa bu layihə magistral yol Ģəbəkəsinin inkiĢafı və idarə edilməsi sisteminin 

təkmilləĢdirilməsində hökumətə kömək edəcək. Bura magistral yollarda müasir maliyyələĢdirmə və 

istismar praktikasının tətbiqi də daxildir. 

 Avropa ilə Asiyanın, ġimal ilə Cənubun kəsiĢməsində yerləĢən Azərbaycan regionda malların 

və enerjinin hərəkəti üçün tranzit mərkəzi kimi çıxıĢ etmək üçün unikal imkana malikdir. Bu 

fürsətdən yararlanmaq üçün ölkə özünün nəqliyyat Ģəbəkəsini təkmilləĢdirməlidir. Yolların və 

infrastrukturun təkmilləĢdirilməsi həmçinin yoxsulluğun azaldılmasının, qeyri-neft iqtisadiyyatının 

stimullaĢdırılmasının, bazarlara çıxıĢın yaxĢılaĢdırılmasının və regional inkiĢaf, ticarət və tranzitin 

həvəsləndirilməsinin vacib üsulu hesab olunur. Bu layihə ilə Dünya Bankı Azərbaycanın yol 

sektoruna yardımının üçüncü mərhələsinə start vermiĢdir. Bu mərhələdə iki yanaĢmadan istifadə 

olunur: Azərbaycanın magistral yol Ģəbəkəsi və tranzit dəhlizlərinə və regional inkiĢaf strategiyası 

çərçivəsində yerli yollara fokuslanmaq. 

Üçüncü Magistral Yol Layihəsi 3 komponentdən ibarətdir: 

- Yolun təkmilləĢdirilməsi komponenti: Bakı – ġamaxı yolunun 100 km-lik hissəsinin iki 

zolaqdan dörd zolağadək geniĢləndirilməsini və əlaqəli yol təhlükəsizliyi tədbirlərini nəzərdə tutur. 



376 
 

- Ġnstitusional inkiĢaf komponenti: (a) Azərbaycanın magistral yol Ģəbəkəsinin idarə edilməsi 

və maliyyələĢdirilməsi üçün müasir üsulları müəyyənləĢdirmək məqsədilə araĢdırmanın aparılması; 

(b) Azərbaycanın yol qurumunun magistral yolların istismarı və idarə edilməsi sahəsində 

institusional inkiĢafından ibarətdir. 

- Layihənin idarə edilməsi komponenti: Layihə icra qrupunu dəstəkləmək üçün məsləhət 

xidmətlərinin, avadanlığın və texniki yardımın maliyyələĢdirilməsini əhatə edir. 

Hal-hazırda nəqliyyat sektorunun idarə edilməsi gücləndirilir və yol Ģəbəkəsi sürətlə inkiĢaf 

etməkdədir. Hökumət qeyri-neft sektorunun inkiĢafına mane olan əsas problemləri həll etmək və 

Bakıdan kənar ərazilərdə iqtisadi imkanların təkmilləĢdirilməsi və sosial xidmətləri əldə etmək 

imkanlarının artırılması üçün nəqliyyat sektorunda ambisioz investisiya strategiyasını qəbul edib. 

Yolların inkiĢafına büdcədən əhəmiyyətli dərəcədə vəsait ayrılıb və ciddi donor yardımı ilə 

tamamlanır. Bank Nəqliyyat Nazirliyi, YNSD və nəqliyyat sektoru üzrə çalıĢan digər qurumların 

institusional gücləndirilməsinə yardım göstərir. Yolların saxlanılmasına büdcədən ayrılan vəsaitin 

artımı il üzrə hədəfi 10% ötüb və təchizatçılar və podratçılar arasında rəqabət artıb. Yol Ģəbəkəsinin 

funksional təsnifatı baĢa çatdırılıb və yol layihələrinin təhlili və prioritetləĢdirilməsi məqsədilə 

yaradılmıĢ Yol Örtüyünün Ġdarə edilməsi Sistemi 2005-ci ilin yanvar ayından iĢləməyə baĢlayıb. 

Yol Layihəsi çərçivəsində ġərq-Qərb yolunun müəyyən hissələrinin bərpası həyata keçirilməkdədir 

və bir sıra kənd yollarının salınması  üzrə müqavilələr yerinə yetirilib. Proqram aĢağıdakı 

münasibətdə tarazlaĢdırılmıĢ yanaĢmanı təmin edir:  

- əsas magistralların dörd zolaqlı magistrallara çevrilməsi;  

- müəyyən ölkə əhəmiyyətli və regional yolların bərpası; 

- ikinci dərəcəli və yerli Ģəbəkənin müəyyən hissəsinin bərpası.  

ġimai-Cənub tranzit dəhlizi üzrə ikinci Yol Layihəsi 2006 maliyyə ilində təsdiq edilmiĢdir. 

Yollara münasibətdə əhəmiyyətli tərəqqi əldə edilsə də, iri həcmli investisiyalara və yolların 

salınmasına hələ də ehtiyac var. Bundan əlavə, dəniz, dəmiryol, hava nəqliyyatı sektorlarında da 

əhəmiyyətli iĢlər aparılmaqdadır. 2012-cı il üzrə BEEPS-də göstərilir ki, nəqliyyat probleminin 

sahibkarlıq fəaliyyətinə maneə hesab edən Ģirkətlərin sayında 2002-ci illə müqayisədə artım 

müĢahidə olunmuĢdur. Nəqliyyatın asanlaĢdırılması üzrə dialoq vasitəsilə, Bank, ticarət və 

nəqliyyat məsələləri üzrə dövlət və özəl sektorlar arasında dialoqun inkiĢaf etdirilməsində, və o 

cümlədən qonĢu Gürcüstan ilə həmin məsələlər üzrə əməkdaĢlığın artırılmasında müəyyən tərəqqini 

əldə etməyə kömək etmiĢdir.  

 Hazırda bir sıra donorlar, o cümlədən AĠB, AYĠB  ġimal-Cənub və ġərq-Qərb yol dəhlizinin 

müxtəlif hissələrinin müasirləĢdirilməsini maliyyələĢdirirlər. Bank bu sektorda əhəmiyyətli 

dərəcədə iĢtirak etdiyindən, AĠB ilə bu yaxınlarda əldə edilən razılığa uyğun olaraq Dünya Bankı 

nəqliyyat sahəsində ümumi rəhbərliyi və əlaqələndirməni həyata keçirəcəkdir. AYĠB və AĠB-in 

texniki yardımları Bankın Azərbaycan Magistral Avtomobil Yolu Layihəsi ilə baĢlayan texniki 

yardım proqramı ilə əlaqələndirilir və onu davam etdirir. Bankın su sektoruna yardımı AĠB-in ikinci 

dərəcəli Ģəhərlərdə və kənd yerlərində su təchizatına göstərdiyi dəstəklə tamamlanır. AĠB ġəhərlər 

Alyansı Proqramı çərçivəsində iĢ aparır və özünün ġəhər ĠnkiĢafı Strategiyasında Ģəhərin inteqrativ 

və hərtərəfli planlaĢdırılması yanaĢmasına mərkəzi yer verir. Enerji sektoruna gəldikdə, Bank 

ARDNġ-in restrukturizasiyası və kəĢfiyyat, hasilat və boru kəməri ilə bağlı əsas investisiyaları ilə 

əlaqədar AYĠB-lə sıx iĢ birliyi qurmuĢdur. Bank bu sektorda donorları əlaqələndirən aparıcı 

qurumdur. 

Nəqliyyatın təkmilləĢdirilməsi Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkiĢafında mühüm rol 
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oynayır, çünki bu layihə aĢağıdakı məsələlərə öz töhfəsini verəcəkdir: 

- ölkələrarası əlaqələri daha da gücləndirəcək; 

- yerli istehsalçılara daha çox ixrac bazarından yararlanmağı təmin edəcək;  

- Azərbaycanın regional ġərq-Qərb və ġimal-Cənub tranzit dəhlizi kimi rolunu yüksəldəcəkdir. 

Magistral yollar üçün əsas məqsəd təxminən 200 kilometr magistral yolu yaxĢılaĢdırmaq və 

beləlilkə, Bankın layihələrinin həyata keçirildiyi hissələrdə yoldan istifadə edən Ģəxslərin xərclərini 

20 faiz aĢağı salmaqdır. Dəmir yolları  üçün məqsəd yeni lokomotivlər almaq və 240 km dəmir 

yolunu bərpa etməkdir ki, ġərq-Qərb tranzit müddəti 22 saatdan 15 saata qədər azalsın. Hökumət 

Bankın dəstəyilə dəmir yolu tranzit nəqliyyatının həcmini artırmağa (11 milyon tondan 23 milyon 

tona) və lokomotivlərin etibarlılığını artırmağa çalıĢacaq.  

Kənd yerlərində infrastrukturdan yararlanmanın təkmilləĢdirilməsi. Ən vacib prioritetləri 

müəyyənləĢdirməklə və dəstəkləməklə kənd yerlərində icmalara dəstək göstərmək üçün hərtərəfli 

səylərin olması yerli infrastrukturu dəstəkləməyin ən rentabelli metoddur. TəkmilləĢdirmə iĢi tələb 

edən çox sahə olsa da, ən əsas məsələ kənd yollarıdır və belə gözlənilir ki, kənd yerlərində 

yaxĢılaĢdırılmıĢ yollardan yararlanan insanların sayı əhəmiyyətli dərəcədə artacaq. Kiçik miqyaslı 

suvarma iĢlərinin bərpasının istehsalı artırması və məktəblərin bərpasının təhsilalanların sayını 25 

faiz artırması gözlənilir. Kənd yerlərində infrastruktur layihələri həm də yeni iĢ yerlərinin açılması 

baxımından vacibdir. Buna nail olmaq üçün əsas vasitə mövcud Azərbaycanın Kənd Yerlərində 

Ġnvestisiya Layihəsi (AKYĠP) və bunun üçün növbəti əlavə maliyyələĢdirmə olacaq. Layihənin 

investisiyaların hər 1,000 dolları üçün 60 kənd sakininə fayda verməsi gözlənilir ki, bu da kənd 

yerlərində oxĢar infrastruktur layihələri ilə müqayisədə olduqca rentabellidir. 

Son illər Azərbaycan iqtisadiyyatının hərtərəfli və sürətli inkiĢafı ulu öndər Heydər Əliyevin 

uzaqgörənliklə müəyyən etdiyi sosial-iqtisadi inkiĢaf strategiyasına əsaslanır, ölkəmiz bütün 

sahələrdə böyük nailiyyətlərə imza atır, iqtisadi inkiĢaf tempinə görə dünyada lider dövlətlər 

sırasında durur. Bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının, o cümlədən nəqliyyat sisteminin inkiĢaf 

konsepsiyası Prezident  Ġlham Əliyevin rəhbərliyi altında daha da təkmilləĢərək uğurla davam 

etdirilir və bu sahədə aparılan ardıcıl islahatlar ölkənin nəqliyyat sektorunu da ən perspektivli 

sahələrdən birinə çevirmiĢdir. Ötən il bütün növ nəqliyyat infrastrukturlarının etibarlılığının təmin 

olunması, nəqliyyatın iĢinin səmərəli təĢkili üçün zəruri tədbirlər görülmüĢ, nəzərdə tutulan 

infrastruktur layihələrinin vaxtında və keyfiyyətlə icra edilməsinə dövlət baĢçısı Ġlham Əliyevin 

Ģəxsi dəstəyi sayəsində nail olunmuĢdur.    
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Dünya  iqtisadiyyatının  müasir  inkiĢaf  səviyyəsində transmilliləĢmə prosesi geniĢ Ģəkildə 

özünü biruzə verməkdədir.  Bu prosesdə əsas aparıcı qüvvə TMK-dır. Bildiyimiz kimi, Transmilli 

korporasiyalar dünyanın bir çox ölkələrində müəssisələri  və  filialları olan  nəhəng  Ģirkətlər 

birliyidir.  TMK  ana kompaniya və xarici filiallardan ibarət olur ki, bu ana kompaniyalar  da  xarici 

filialların fəaliyyətini idarə edir. TMK-nın yaranması  üçün bir sıra xüsusiyyətlər olmalıdır  ki,  

həmin özünəməxsus  xüsusiyyətlər  bunlardır: vahid qlobal strategiyanın mövcudluğu, xarici 

əməliyyatların payı, firmanın maraqlarına xidmət edən xarici strukturların fəaliyyəti və s.  

Bu gün TMK çox inkiĢaf etmiĢlər və bir çox cəhətdən dünya  bazarının strukturunu və 
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məhsulların rəqabət qabiliyyətliliyini, beynəlxalq kapitalın hərəkətini və texnologiyanın 

ötürülməsini təmin edə bilirlər. Yüksək idarəetmə və təĢkilati struktura malik olan TMK-nın baĢ 

qərargahlarının beĢdə dördü ABġ-da, Yaponiyada, Böyük Britaniyada, Almaniyada və Fransada 

yerləĢmiĢdir. Bütün iri TMK-ın 30%-ə qədəri ABġ-ın payına düĢür. 1987-ci ilin məlumatına görə 

dünyanın 500 fəaliyyət göstərən nəhəng sənaye kompaniyalarının 183-ü ABġ-ın, 97-si 

Yaponiyanın, 52-si Ġngiltərənin, 36-sı Almaniyanın, 27-si Fransanın, 16-sı Kanadanın və 13-ü 

Ġsveçrənin payına düĢürdü. 
(1, s.71)

 

Hazırda TMK-nın fəaliyyəti müasir dünyada olduqca ziddiyyətli qiymətləndirilir. Belə ki, 

TMK-nın fəaliyyətinə dair müsbət və mənfi fikirlər mövcuddur. 

Son illər ərzində transmilli  korporasiyaların sürətli inkiĢafı dünya təsərrüfatında da birbaĢa 

xarici investisiyaların həcminin kəskin Ģəkildə artmasına səbəb olmuĢdur. Bir  tərəfdən də TMK-nın  

çoxalması  dünyada   yayılan  iĢsizlik  probleminin də qismən  həllinə  kömək  olur.  Belə  ki,  bu  

gün  TMK-ların   müəssisələrində 70 mln. nəfərdən  artıq   iĢçi  çalıĢır  və onlar 1 ildə 1 trl. 

dollardan artıq məhsul yaradırlar. Bütünlükdə TMK-la bağlı olaraq müəyyən 

infrastruktura  və  əlaqəli  sahələrlə 150 mln. nəfər  adam  iĢlə  təmin olunur.  Hazırda  500  ən 

böyük TMK cəmi elektronika və kimya  sahəsi  məhsulunun 80 %-ni, əczaçılığın 95 %-ni, 

maĢınqayırma sahəsi məhsulunun 76 %-ni reallaĢdırır. Bu TMK- dan  85-i bütün  xarici 

investisiyanın 70 %-nə nəzarət edir. 
(2)

 

Digər tərəfədən isə bu gün dünyada TMK qədər fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin milli 

qanunvericiliyinə, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına etinasızlıq göstərən ikinci bir qüvvə çətin 

ki, tapılsın.  Belə ki, bu iri inhisar birlikləri ölkə daxilində fəaliyyət göstərməklə yanaĢı getdikcə 

daha da inkiĢaf edərək digər dövlətlərin ərazilərində öz qurumlarını yaradırlar. Beləliklə, milli 

dövlət çərçivəsindən kənara çıxaraq beynəlxalq xarakter kəsb edirlər. 

Hətta bu gün TMK-nın fəaliyyəti beynəlxalq arenada o qədər geniĢlənib ki, istər  iqtisadi,  

istərsə  də  siyasi  təsir  qüvvəsi dünyanın əksər dövlətlərinin təsir  qüvvəsindən qat-qat üstündür. 

Bu tip zəif inkiĢaf  edən dövlətlərin ərazisində özlərinə asanlıqla yer edə bilirlər. Bir qayda olaraq, 

iqtisadi cəhətdən demokratik institutların olmadığı və ya zəif olduğu, bunun da nəticəsində 

iqtisadiyyatı geri qalan ölkələrdə qanunlar da zəif iĢləyir.  Bundan  faydalanan  TMK vaxt  

itirməyərək  fürsəti  qaçırmır. Həmin dövlətlərin bu TMK-nın fəaliyyətini tənzimləməsi çətin olur. 

Nəticədə dövlət yox, sözü gedən qurumlar həmin dövlətin iĢinə nəzarət etməyə nail olurlar. Onlar 

nəinki dövlətin daxili iĢlərində, hətta onların xarici dövlətlərlə də münasibətlərinin 

tənzimlənməsində yaxından iĢtirak edə bilirlər. Buna görə də TMK-nın fəaliyyətinin həm milli, həm 

də beynəlxalq səviyyətə tənzimlənməsi bir-birini tamamlamalıdır. Bunun üçün isə ilk növbədə 

beynəlxalq səviyyədə qəbul edilmiĢ və məcburi hüquqi qüvvəyə malik sənəd olmalıdır.  

Ümumiyyətlə TMK və dövlətlər arasında yaranan münasibətlər xüsusi araĢdırma tələb edən bir 

sahədir. TMK kapitalını inkiĢaf etmiĢ ölkələrə yönəltməklə həmin dövlətlə hüquqi münasibətlərə 

daxil olur. Bununla da, beynəlxalq hüquqi statusu dəqiq müəyyən olunmayan  bir qururmun 

beynəlalq hüquq subyekti ilə münasibətlərə daxil olması və beynəlxalq hüquq normalarından 

faydalanması  həmin korporasiyaların beynəlxalq hüquqda yerinin müəyyən edilməsinə zərurət 

yaradır. Əslində isə TMK beynəlxalq hüququn subyekti hesab edilmir. 

Aydındır ki, hazırda milli kapitalların hökmranlığı ilə xarakterizə olunan əvvəlki dünya 

quruluĢu yerində ―transmilli kapital‖ların yaranmasına səbəb olan yeni dünya quruluĢu 

formalaĢmaqdadır. Müasir transmilliləĢmə proseslərinin əsas xüsusiyyəti ən iri yeni tipli TMK-nın 

yaranmasıdır. Hətta hər hansı bir iri TMK-nın iqtisadi gücü və potensialı orta səviyyəli bir ölkənin 
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iqtisadiyyatı ilə müqayisə edilə bilər. Müasir TMK  əmtəələrin xarici ölkələrə ixracarından daha 

çox, kapitalın birbaĢa investisiya Ģəklində çıxarılması istiqamətində ixtisaslaĢırlar. Nəticədə xarici 

ölkədə baĢ müəssisəyə tabe ola olan müəssisələr yaradırlar.
(3, s. 11)   

TMK-nın  hərəkətvericiliyinə səbəb olan amilllərdən biri də, onların  son  dövrlərdə meydana  

gəlmiĢ transmilli banklara arxalanmalarıdır.  Bu banklar  TMK-nın inkiĢafının maliyyə əsası kimi 

çıxıĢ edirlər. Belə bankların minlərlə fılialları dünyanın bütün nöqtələrində fəaliyyət göstərir və 

beynəlxalq fırmaların inkiĢaf etməsinə və çiçəklənməsinə kömək göstərirlər. TMK-lar monopal, 

yəni beynəlxalq miqyaslı birlik olduğu üçün dünya bazarında əmtəələrin və xidmətlərin 

dinamikasını və rəqabətə dözümlüyünü təyin edirlər. Dünya iqtisadiyyatının vahid orqanizm kimi 

formalaĢmasında mühüm rol oynayırlar. Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərmələri onların həmin 

ölkələr arasında istehsal əlaqələrinin dərinləĢməsində və geniĢlənməsində onların rolu getdikcə artır 

Qeyd etməliyik ki, beynəlxalq, iqtisadi, siyasi münasibətlərdə transmilli korporasiyaların 

mühüm rolu vardir. Son dövrlərdə elmi-texniki tərəqqinin inkiĢafi ilə bu əhəmiyyət daha 

da artmaqdadır.  TMK dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrinin elmi-texniki potensialının əsas hissəsinə 

nəzarət edirlər ki, bu da onlara həmçinin, dünya texnologiya bazarlarında da aparıcı rol oynamağa 

imkan verir. Ümumilikdə TMK-nın payına elmi-texniki biliklərin mübadiləsinin 80%-i düĢür ki, bu 

da onların iqtisadi bazardakı rolunun necə böyük olduğunu bir daha sübut edir.
(4)

 

TMK həmçinin dünyada gedən qloballaĢma prosesinin də qalibləridirlər.Onların iqtisadi gücü 

və potensialı milyonlarla əhali üzərində təsirə malik olmağa imkan verir. Bu məsələ BirləĢmiĢ 

Millətlər təĢkilatının (BMT) və bir sıra regional beynəlxalq təĢkilatların gündəliyində dayanan əsas 

problemlərdəndir.
(5)

 

Qeyd etdiyimiz kimi qloballaĢmanı və iqtisadi inteqrasiyanı inkiĢaf etdirən ən baĢlıca qüvvə 

olan transmilli korporasiyalar özləri üçün yüksək səviyyəli inkiĢafı təmin etmək məqsədi ilə inkiĢaf 

etmiĢ ölkələrin bazarlarında müəyyən yerləri tutub öz payını artırmağa səy göstərirlər.  

TransmilliləĢmə  prosesini  meydana  çıxaran TMK  dünya  iqtisadiyyatında yeni ―güc 

mənbələri‖  olmaqla həm də beynəlmiləlləĢmə prosesinin əsas aparıcı qüvvəsidir. Belə ki, müasir 

xarici iqtisadi fəaliyyətdə artıq xarici ticarət deyil, mal və xidmətlərin istehsal və satıĢının bilavasitə 

xarici bazarlarda təĢkil edilməsi əməliyyatları dominantlıq edir: Beləliklə, TMK fəaliyyəti 

nəticəsində dünya təsərrüfatı beynəlmiləlləĢərək vahid mal, xidmət, kapital, iĢçi qüvvəsi bazarına 

çevrilir.
(6)  

 

Son 20 il ərzində dünya iqtisadiyyatında birbaĢa xarici investisiyaların həcminin kəskin Ģəkildə 

artması nəticəsində transmilli iqtisadi sektorun geniĢlənməsi prosesi sürətlənməkdədir. TMK 

bilavasitə birbaĢa xarici investisiyalara əsaslandığından dünya ölkələri bu investisiyaların 

istiqamətləndirilməsi və onlar üçün əlveriĢli Ģəraitin yaradılması sahəsində bir sıra kompleks 

tədbirlər görmək zərurəti qarĢısında qalmıĢlar. TMK  beynəlxalq fəaliyyətlərini adətən yeni 

kompaniyaların yaradılması və ya əldə edilməsi, yaxud da digər birgə müəssisələrin yaradılması ilə 

geniĢləndirirlər. Buna baxmayaraq TMK mənfəət əldə etməyə yox, nəyin bahasına olursa-olsun 

istehsalın və xidmətlərin həcminin artırılmasına çalıĢırlar və bu yolla da, həqiqətən, mütəmadi 

olaraq çoxlu mənfəət əldə edirlər. TMK-lar həm özləri yaxĢı qazanırlar, həm dünya iqtisadiyyatının 

inkiĢafına səbəb olurlar və həm də əhalini nisbətən ucuz əmtəə və xidmətlərlə təmin edirlər. Lakin 

mahiyyətcə onlar əsl kapitalistlərdirlər və ilk növbədə, onlar öz maraqlarını, fırmanın maraqlarını 

qoruyurlar və özlərinə xidmət edirlər. Lakin nəticəsi dünya iqtisadiyyatının və əhalinin xeyrinədir. 

Bir özlə, TMK-lar olan ölkələrin hamısında həm dövlət və həm də sahibkarlar kifayət qədər 

varlıdırlar, əhali də yaxĢı yaĢayır.  
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TMK-ların bor xüsusiyyəti də ondan ibarətdir ki, onlar elmi, texnikı və texnoloji yenilikləri qısa 

müddətdə istehsala tətbiq etmək, hərtərəfli Ģəkildə  bazarı öyrənməklə dünyada fəaliyyət göstərən 

ən qabaqcıl kompaniyalarla yarıĢa girə bilir və qalib gəlirlər. Transmilli korporasiyalar eyni 

zamanda dünya ticarətinin də inkiĢafına səbəb olur.  

Bildiyimiz kimi, TMK-lar əsasən varlı ölkələrdə yaranır və tədricən dünyanın kasıb və zəif 

inkiĢaf etmiĢ ölkələrinə nüfuz edərək fəaliyyətlərini geniĢləndirirlər. Onlar öz ölkələrində əldə 

olunan, təcrübədən çıxmıĢ üsul və formaları inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə də tətbiq etməyə 

çalıĢırlar və çox hallarda buna nail olurlar. Onların köməyi ilə beynəlxalq aqrosənaye inteqrasiyası 

inkiĢaf edir. Müasir Ģəraitdə beynəlxalq aqrosənaye inteqrasiyasının əsas məqsədi dünyada 

yaranmıĢ ərzaq qıtlığına son qoymaqdır. Ümumiyyətlə, iri dövlətlər öz TMK-larını digər zəif 

inkiĢaf etmiĢ ölkələrə yaymaqla və onlara yardım etməklə əslində bir növ həmin ölkələri öz nüfuz 

dairəsinə alırlar. Belə ki, vaxtilə müharibələr, basqınlarn nəticəsində zəif dövlətləri özündən asılı 

vəziyyətə salmaq rolunu artıq TMK-lar oynayır. 

TMK-lar birbaĢa xarici investisiyalara daha çox üstünlük verir. Bilavasitə xarici investisiyalarla 

bağlı olan TMK-lar hal-hazırda dünya ÜDM-nun 1/5 – 1/4 hissəsini ―idarə edir‖, dünya ticarətinin 

isə 1/3 hissəsi firmadaxili ticarətin payına düĢür. Bununla da TMK-lar dünya təsərrüfatının əsas 

tərkib hissəsinə çevrilirlər.
(7)

 

Dünya təsərrüfat sistemində baĢ verən dəyiĢikliklər elə transmilli korporasiyların özləri 

tərəfindən stimullaĢdırılır. Digər tərəfdən, dünya iqtisadiyyatında baĢ vermiĢ dəyiĢikliklərin özü 

TMK-ların sayında, strukturunda, ölçülərində və fəaliyyət sahələrində müəyyən dəyiĢikliklərin baĢ 

verməsinə səbəb olur. Son illər kapitalın və istehsalın transmilliləĢməsi prosesinə orta ölçülü 

kompaniyalar da qoĢulur. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrin və yeni dövlətlərin də prosesə qoĢulmaları nəzərə 

çarpır. Lakin TMK-nın yaradıcıları olan ölkələr öz mövqelərini əldən vermirlər.
(8) 

Müasir dövrdə ölkəmizin iqtisadiyyatı da dünya transmilli Ģirkətlərinin aktiv fəaliyyət 

göstərmələri və birbaĢa xarici investisiyaların cəlb edilməsi üçün əlveriĢli Ģəraitə malikdir. 

Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin təhlili göstərir ki,  90-cı illərin ortalarına kimi ölkənin 

xarici iqtisadi həyatında müsbətə doğru heç bir dəyiĢiklik baĢ verməmiĢdir. 90-cı illərin ortalarından 

baĢlayaraq respublikanın yeni rəhbərliyi xarici investisiyaların Azərbaycanın iqtisadiyyatına cəlb 

olunması  istiqamətində konkret addımlar atdı.  Azərbaycan bir çox beynəlxalq iqtisadi və maliyyə 

təĢkilatlarına üzv qəbul edildi. ġübhəsiz, respublikada bazar münasibətlərinin yaradılması, vergi və 

kredit mexanizminin təkmilləĢdirilməsi, qiymətli kağızlar bazarının yaradılması xarici 

investisiyaların iqtisadiyyatımıza cəlb edilməsinə çox böyük təkan verdi.
(9)

  

Son zamanlarda respublikamızın digər dövlətlə bağlanmıĢ bir çox saziĢlərindən məlumdur ki, 

xarici vəsaitlər respublika iqtisadiyyatının daha çox yanacaq energetika kompleksinə 

yönəldilmiĢdir. Vaxtı ilə bütün keçid iqtisadiyyatlı ölkələr kimi Azərbaycan da istehsalın iflic 

vəziyyətinə düĢməsi, informasiya və digər problemlər qarĢısında qalmıĢdır ki, iqtisadiyyata milli 

kapital qoyuluĢları kəskin Ģəkildə aĢağı düĢmüĢ və xarici investisiyaların cəlb edilməsi ilə bu 

vəziyyətdən çıxma Ģəraiti yaratmıĢdır.  

Bütün bu deyilənlərə əsasən qeyd etmək olar ki, bir tərəfdən  TMK hər bir dövlətin ―sağ əlidir‖. 

Bu baxımdan Azərbaycanda da böyük iĢlər görülmüĢdür. Respublika hökuməti iri sahibkarlıq 

subyektlərinə münbit Ģərait yaratmaqla, onlara tam ―dəstək‖ verməklə, həmçinin korrupsiyanın 

qarĢısını almaqla ölkədə TMK-ların yaranması üçün Ģərait yaratmalıdır.    

 

 



382 
 

Ədəbiyyat: 

 

1. Əliyev A., ġəkərəliyev A., DadaĢov Ġ. ―Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri‖   

Bakı -  2003 

2. http://www.academia.edu  

3. Eyvazov K. ―Transmilli korporasiyaların anlayıĢı və xüsusiyyətləri‖  Qanun   01(153), 2007 

4. http:// www.kayzen.az    

5. ―Transnational corporations and the need for regulations‖   www.redem.buap.mx  

6. Е.Г.Ведута  «Государственные экономические стратегии»   Москва-1998 

7. К.А.Семенов  «Международные Экономические Отношения»  Москва-2003 

8. http:// www.anl.az 

9. A.ġ.ġəkərəliyev ―Dünya iqtisadiyyatı və beynəlxalq iqtisadi münasibətlər‖  Bakı-1999 

10. http://www.unctad.org   

 

 

 

  

http://www.academia.edu/
http://www.kayzen.az/
http://www.redem.buap.mx/
http://www.anl.az/


383 
 

Leyla MƏMMƏDOVA, 

dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

 

Dünya BABAYEVA, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

SƏHM PORTFELĠNĠN STRUKTURUNUN OPTĠMALLAġDIRILMASI 
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В статье рассматривается определение оптимальной структуры условного портфеля 
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STOCK PORTFOLIO OPTIMIZATION 

 

The article studies a problem on building an optimal portfolio for given annual returns of some 

companies’ stocks. For solving this problem two methods were used: Solver tool in MS Excel and 

the method of Lagrange multipliers. The first method is considered in two cases: when short sales 

of stocks are permitted. Application of the second method is described only in case of short sale. 

Key words: stock, optimal portfolio, risk, yield. 

 

Müəyyən gəlirlilik səviyyəli səhm portfelinin optimal strukturunun formalaĢdırılması 

məsələsinin həlli üçün 2 metoddan istifadə olunur: 

Excel tətbiqi proqram paketindən həllin axtarılması; Laqranjın əmsallar üsulu. Excel tətbiqi 

proqram paketindən həllin axtarılması üsulu həm səhmlərin qısa satıĢı mümkün olduqda və həm də 

https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
https://www.google.az/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fbsu.edu.az%2Fru%2F&ei=-NlxVOjPHoT9POuLgPgH&usg=AFQjCNEM7KaFleZ4aRHSdh5CMFjfWOE1uw
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bu satıĢ mümkün olmadıqda tətbiq edilir. Laqranj üsulu isə qısa satıĢ halı üçün tətbiq edilir. Çünki, 

dəyiĢənlərin mənfi olmaması Ģərti bu metodun tətbiqində nəzərə alınmır. Bu üsulların 

effektivliyinin hər bir hal üçün müqayisəsi portfelin idarə olunmasında son nəticələrin müqayisəsi 

ilə aparılır. Bu isə bütün seçim müddətində portfelin strukturunun idarə olunmasında onun məcmu 

qiymətinin necə dəyiĢməsini təhlil etməyə imkan verir. 

Tutaq ki, investorun portfelində n növ səhm vardır. Ġnvestorun nəzərdə tutduğu gəliri portfelin 

riskinin minimuma endirilməsi Ģərti ilə əldə etməsi üçün bu qiymətli kağızların hər birinin hansı 

xüsusi çəkidə portfelə daxil olamaları məsələsi ortaya çıxır. Bu məsələnin həlli üçün bütün qiymətli 

kağızların gözlənilən gəlirliliyi və onların cüt-cüt kovariasiya matrisi tədqiq olunmalıdır. Bu məsələ 

portfelin dispersiyasının iki məhdudiyyət daxilində minimallaĢdırılmasına gətirilir: 

 

 

 

1) portfelin gözlənilən gəlirliliyi bu məhdudiyyəti ödəyir: 
 

 

burada –i-ci qiymətli kağızın gəlirliliyi,  θi isə onun portfeldə  xüsusi çəkisidir;  

 

 

2) Bütün aktivlərin xüsusi çəkilərinin cəmi vahidə bəarbərdir: 

 
 

Biz optimal səhm portfelinin ədədi kompüter hesablamasında müəyyən mühüm məsələlərə 

baxacağıq.  

Tutaq ki, portfellər, onlara daxil olan səhmlər, bu səhmlərin gəlirliyi və kovariasiya matrisi 

aĢağıdakı kimidir: 

 

Portfellərin nömrəsi 

1 A1 A2 A4 

2 A2 A4 A5 

3 A1 A4 A5 

4 A3 A4 A5 

5 A1 A2 A3 

6 A2 A3 A4 

7 A1 A2 A5 

8 A1 A3 A4 

9 A1 A3 A5 

10 A2 A3 A5 
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Səhm Bütün period ərzində gəlirliliyin riyazi gözləməsi 

A1 0,018 

A2 0,006 

A3 0,039 

A4 0,050 

A5 0,005 

 

Səhmlərin cüt-cüt kovariasiyamatrisi 

  A1 A2 A3 A4 A5 

A1 0,123 0,125 0,132 0,130 0,121 

A2 0,125 0,141 0,145 0,162 0,133 

A3 0,132 0,145 0,200 0,137 0,138 

A4 0,130 0,162 0,137 0,305 0,142 

A5 0,121 0,133 0,138 0,142 0,130 

 

Tutaq ki, A1, A2, A5 səhmlərindən ibarət 7№-li portfelə baxaq. Həmçinin bu portfel üçün 

gözlənilən gəlirliliyi müəyyən qaydada seçək. Məsələn fərz edək ki, 2%-li gəlir əldə etmək istəyirik. 

Biz məqsədimiz üçün Excel tətbiqi proqram paketindən istifadə edirik. Bu bizə verilmiĢ gəlirlilik 

səviyyəli qiymətli kağızların həcmindən optimal portfelin formalaĢmasıüçün optimallaĢdırma 

məsələsini həll etməyə imkan verir.  

Ms Excel sənədini açırıq. A4, A5, A6  oyuqlarında uyğun olaraq səhmlərin gözlənilən 

gəlirliklərini: birinci-0,018, ikinci -  0,006, üçüncü- 0,005  qiymətlərini yerləĢdirirk. B4:D6 

diapazonunda gəlirliklərin kovariasiya matrisi yerləĢdirilir. Müəyyən baĢlanğıc portfel üçün 

səhmlərin xüsusi çəkilərini də vermək lazımdır. Onları ixtiyari qaydada verə bilərik. Bu portfeldə 

yerləĢən bütün səhmlərin xüsusi çəkilərini bir düsturla ifadə etməyə və onları cəmləməklə vahidə 

bərabərləĢdirməyə imkan verir.  

Tutaq ki,  A1, A2,A5 səhmlərinin xüsusi çəkiləri uyğun olaraq 1,0,0-dır. Onları uyğun olaraq 

F4:F6 oyuğunda yerləĢdirək.  F7 oyuğunda F4:F6 cəmini təqdimedək. F1 oyuğunda portfelin 

gözlənilən gəlirliliyini yerləĢdiririk, yəni 

=СУММПРОИЗВ(A4:A6;F4:F6) 

B8-dən baĢlayaraq D8 oyuğuna qədər oyuqlarda səhmlərin xüsusi çəkilərinin transponirə 

olunmuĢ sütunlarını yerləĢdirək. Bununüçün B8:D8 diapazonunu ayıraq və bu düsturu daxil edək: 

=ТРАНСП(F4:F6) 

Ġndi B8:D8 sətrini və B4:D6 kovariasiya matrisinə vuraq. Cavabı almaq üçün B9:D9 

diapazonunu ayıraq və aĢağıdakı düsturu daxil edək: 

=МУМНОЖ(B8:D8;B4:D6) 

Ġndi isə B9:D9 oyuğunda alınmıĢ sətri F4:F6 oyuğunda yerləĢən sütuna vuraq. Bunun üçün F2 

oyuğuna bu düsturu daxil edək: 

=МУМНОЖ(B9:D9;F4:F6) 

Hasil bizə portfelin riskini verir. Bundan sonra Поиск решения komandasından istifadəyə 

keçirik. Поиск решения komandasının dialoq pəncərəsində məqsəd oyuğu olaraq F2-ni seçirik. 

Burada portfel riski əks olunur. Sonra isəРавнойsətrində“минимальному значению”sahəsini 



386 
 

seçirik.Ardınca Изменяя ячейки adlandırılan sətir gəlir. Verilən sətir altındakı sahədəF4:F6 

diapazonunu daxil edək. AĢağıda Ограничения sahəsi yerləĢir.Buraya bizim modelin 

məhdudiyyət Ģərtlərini daxil edək. Birinci məhdudiyyət Ģərti ondan ibarətdir ki, bizim 

götürdüyümüz səhmlərin xüsusi çəkilərinin cəmi vahidə bərabər olmalıdır.  

Sonrakı məhdudiyyət Ģərti bundan ibarətdir ki, portfeldə olan səhmlərin xüsusi çəkiləri mənfi 

olmamalıdır.  

Portfelin gəlirliliyi 0,02 və ya 2% məhdudiyyətini daxil edək. BaĢqa sözlə, F1=0,02 

Bütün məhdudiyyət Ģərtləri daxil edildikdən sonra OK komandasını basırıq və yenidən“Поиск 

решения”dialoq pəncərəsinə qayıdırıq. Bu pəncərədə“Выполнить”komandasını basırıq və 

oyuqda bizim məsələnin həlli görünür, yəni 2% gəlirlikli səhm portfellərinin xüsusi çəkiləri ekranda 

əks olunur. F2 oyuğunda verilmiĢ portfelin risk qiyməti əks olunur. 

Nəticədə F4:F6, F2 oyuqlarında uyğun olaraq məsələnin həlli üçün aĢağıdakı rəqəmlər alınır: 

0,929; 0,00;  0,071; 0,0123. Bu halda portfelin gəlirliliyi 2%, riski isə 12,3%-dir.  

Beləliklə, 2%-li gözlənilən  gəlirlikli optimal portfelin formalaĢmasıüçün 92,9% pul vəsaitini 

A1 səhmlərinə, 7.1% pul vəsaitini A5səhmlərinə investisiya etmək lazımdır. A2 tipli səhmlərə isə 

investisiya qoyuluĢu məqsədəuyğun deyil. Bu zaman portfelin riski 14 % olur. 

Məsələn,əgər biz 10000 pul vahidini investisiya etmək istəyiriksə, onda aĢağıdakı nəticə alınır: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exceldə bu nəticə aĢağıdakı Ģəkildə təsvir olunur: 

 

7 №-liportfel 
    

Gəlirlilik 0,02 

        Risk 0,123 

  A1 A2 A5   struktur 

0,018 0,123 0,125 0,121 A1 0,929 

0,006 0,125 0,141 0,133 A2 0,000 

0,050 0,121 0,133 0,130 A5 0,071 

          1 

  0,929 0,000 0,071     

  0,123 0,125 0,122     

 

Beləliklə, biz gəlirlilik qiyməti üçün optimal səhm portfelinin səhmlərinin xüsusi çəkilərini və 

riskini müəyyənləĢdirdik. Əgər həlli müxtəlif gözlənilən gəlirlilik üçün təkrar etsək, onda risk 

səviyyəsinin qiymətləri sırası alınır və bu sıralar verilmiĢ qiymətli kağızlar yığımının effektiv 

sərhədini qurmağa imkan verir. Məsələn 3%, 4%,gözlənilən gəlirlilikli portfellər üçün riskin 

Səhm Faizlər Ġnvestisiyalarıncəmi 

A1 92,9% 9290 

A2 0% 0 

A5 7,1% 710 
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minimal səviyyəsini tapmaq istəyiriksə, onda əvvəldə təsvir olunan bütün prosedurları yerinə 

yetirməklə  optimal yığım üçün aĢağıdakı cədvəli ala bilərik.  

 

7 №-liportfel     Gəlirlilik 0,020 0,030 0,040 

        Risk 0,1225 0,1229 0,125 

  A1 A2 A5   struktur 

0,018 0,123 0,125 0,121 A1 0,929 0,619 0,309 

0,006 0,125 0,141 0,133 A2 0,000 0,000 0,000 

0,050 0,121 0,133 0,130 A5 0,071 0,381 0,691 

          1,00 1,00 1,00 

  0,929 0 0,0709         

  0,123 0,125 0,122         

  0,619 0 0,381         

  0,122 0,128 0,124         

  0,309 0 0,691         

  0,122 0,130 0,127         

 

Qeyd edək ki, bu məsələdə məhdudiyyətlərdən biri olaraq portfeldəki səhmlərin xüsusi 

çəkilərinin mənfi olmaması götürülmüĢdü. Əgər bu Ģərti daxil etməsək, yəni F4:F6 >= 

məhdudiyyətini aradan çıxarsaq, onda səhmlərin qısa satıĢı qəbul olunmaqla optimallaĢdırma 

məsələsinin həllini almıĢ olarıq.  

Aktivlərin qısa satıĢına icazə verildiyi halda effektiv sərhədi Laqranjın vuruqlar üsulu vasitəsilə 

analitik olaraq tapmaq olar. Göstərilən vuruqlar gözlənilən gəlirlilik və investisiya qoyuluĢlarından 

asılıĢəkildə riskin dəyiĢməsi haqqında əlavə məlumatlar verir. Bu zaman aĢağıdakıĢəkildə qurulmuĢ 

Laqranj funksiyası minimallaĢdırılır: 

L= G+λ1 C1+λ2 C2, 

Burada L-Laqranj funksiyası, G-məqsəd funksiyası, λ1 vəλ2 uyğun olaraq birinci və ikinci 

məhdudiyyət Ģərtləri üçün Laqranj vuruqlarıdır. Sonuncuların investisiya interpretasiyası bu 

Ģəkildədir: λ1 –gözlənilən mənfəətin dəyiĢməsi nəticəsində dispersiyanın dəyiĢmə sürəti, λ2 isə 

investisiyanın artıb və ya azalması nəticəsində riskin dəyiĢmə sürətini ifadə edir; C1, C2 – birinci və 

ikinci məhdudiyyətlərdir. Məqsəd funksiyası(1) funksiyasını ifadə edir, birinci məhdudiyyət (2), 

ikinci məhdudiyyət isə(3) verilənləri ilə göstərilir. Laqranj funksiyasına birinci və ikinci 

məhdudiyyətləri aĢağıdakı formada daxil edirik: 

 
Ümumi halda Laqranj funksiyası bu Ģəkildə yazılır: 

 

 
 

(4) funksiyasından θi (i=1,2,3,4), λ1 , λ2  dəyiĢənlərinə nəzərən birinci tərtib xüsusi törəmələr 

alıb onları sıfra bərabərləĢdiririk: 
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(5) tənliklər sisteminin həlli portfelin effektiv olmasıüçün ona daxil olan qiymətli kağızların 

xüsusi çəkisini tapmağa imkan verir. Bu isə o deməkdir ki, verilmiĢ gözlənilən gəlirlilikli  portfelin 

minimal dispersiyalı olduğu müəyyənləĢdirilir. 

Qeyd etmək lazımdırki, baxılan halda qısa satıĢ olduğu vəziyyətdə həll verilir. 

Ġlkin məsələ və onun məhdudiyyətləri üçün Laqranj funksiyası və onun məhdudiyyətləri 

aĢağıdakıĢəkildə ifadə olunur: 

 
 

Tənliklər sisteminin həlli üçün Qauss üsulundan istifadə edilir. Sistemin kökləri:  θ1 =0,929, 

θ2=0,00, θ3 =0,071. 

Ġndi isə daha iki portfel götürək. Fərz edək ki, onlar 5 və 8№-li portfellərdir: 

Yuxarıda göstərilən üsullarla 2%,3%,4% gözlənilən gəlirlilikli hər iki portfel üçün optimal 

tərkibi almaq olar. Nəticəni aĢağıdakı cədvəllərlə təsvir edək 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beləliklə5,7,8 №-li portfellərin aparılan orta-dispersiya analizi aĢağıdakı nəticəni çıxarmağa 

imkan verir: 

Əgər investor minimal səviyyəli riski saxlamaqla 2%-li gəlir əldə etmək istəyirsə, onda o, 8 №-

li portfelə, 3%-li gəlir əldə etmək istəyirsə 7 №-li portfelə, 4%-li gəlir əldə etmək istəyirsə 7 №-li 

portfelə investisiya qoymalıdır, çünki digər iki portfel üçün verilmiĢ gəlirlilik səviyyəsində risk 

daha çoxdur.  

Gəlirlilik 0,02 0,03 0,04 

Risk 0,125 0,153 0,207 

  struktur 

A1 0,894 0,432 0,0 

A2 0,000 0,000 0,0 

A3 0,106 0,568 1,0 

Gəlirlilik 0,020 0,030 0,040 

Risk 0,125 0,142 0,172 

  struktur 

A1 0,9214 0,525 0,129 

A3 0,0233 0,285 0,546 

A4 0,0553 0,190 0,325 
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Beləliklə, səhm portfelinin optimal strukturunun müəyyənləĢməsi üçün Excel proqram paketi 

vasitəsilə effektiv hesablama prosedurları aparmaq, ədədi realizasiyaların nəticələrinə görə 

investisiya qoyuluĢları üçün tövsiyyələr vermək mümkündür. 
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РОЛЬ МЕЖСТРАНОВОЙ КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ  

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Немалую роль в развитии государства играет развитие приграничных регионов, так как 

они занимают основное место в осуществлении международной торговли. Развитие 

приграничного сотрудничества занимает одно из ведущих мест во внешней политике 

государства. Для приграничного сотрудничества характерно несколько направлений. Одно 

связано с осуществлением социальных связей населений регионов, другое обусловлено 

сотрудничеством приграничных территорий по исполнению различных функций, а третья 

составляющая связана с прямой и посреднической внешнеэкономической деятельностью 

данных регионов. Кооперация деятельности государств, которая реализуется в 

совокупности по всем трем вариантам, повышает эффективность сотрудничества. 

Азербайджан тесно сотрудничает с соседними государствами для развития приграничных 

регионов. В целом, говоря о влиянии межстрановой кооперации на развитие приграничных 

регионов, следует отметить, что она осуществляется на различных уровнях – частном и 

государственном. Наряду с этим межстрановая кооперация важна в ряде сфер, в 

особенности в таких сферах, как упрощение таможенного режима, облегчение перехода 

границы, «стирания границ» и других направлениях, способствующих интеграции. 

Ключевые слова: сотрудничество между странами,  приграничное 

сотрудничество,  таможня, международная торговля,  иностранные инвестиции 
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AZƏRBAYCANIN SƏRHƏDYANI REGĠONLARININ ĠNKĠġAFINDA ÖLKƏLƏR 

ARASI KOOPERASĠYANIN ROLU 

 

Sərhədyanı bölgələr inkişafı ölkənin inkişafında vacib rol oynayır. Çünki bu bölgələr 

beynəlxalq ticarətin həyata keçirilməsində əsas yer tuturlar. Sərhədyanı əməkdaşlıqda bir neçə 

istiqamət səciyyəvidir. Biri bölgələrin əhalisin arasında sosial münasibətlərin əhyata keçirilməsi, 

digəri fərqli funksiyaların yerinə yetirilməsi üçün sərhədyanı ərazilərin əməkdaşlığı və üçüncüsü isə 

bu bölgələrin birbaşa və vasitəli xarici iqtisadi fəaliyyəti ilə bağlıdır. Hər üç istiqaməti əhatə edən 

ölkələrarası kooperasiya isə əməkdaşlığın effektivliyini artırır. Azərbaycan öz növbəsində 

sərhadyanı bölgələrin inkişafı məqsədi ilə qonşu ölkələr ilə sız əlaqədədir. Ümumiyyətlə, 

ölkələrarası kooperasiyanın sərhədyanı bölgələrin inkişafına təsiri haqqında danışanda, qeyd etmək 
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lazımdır ki, bu əməkdaşlıq iki səviyyədə - özəl və dövlət - həyata keçirilir. Eyni zamanda 

ölkələrarası kooperasiya gömrük rejimin sadələşdirilməsi, "sərhədlərin silinməsi" və bir sira digər 

belə tipli sahələr üzrə əməkdaşlığda əsas yer tutur.  

Açar sözlər: ölkələrarası kooperasiya, sərhədyanı əməkdaşlıq, gömrük işi, beynəlxalq ticarət, 
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THE ROLE OF INTERCOUNTRY COOPERATION IN THE DEVELOPMENT OF 

REGIONS OF AZERBAIJAN 

 

The considerable role in development of the state is played by development of border regions as 

they take the main place in implementation of international trade. Development of border 

cooperation occupies one of the leading places in foreign policy of the state. For border 

cooperation some directions are characteristic. One is connected with implementation of social 

communications of the population of regions, another is caused by cooperation of border territories 

in execution of various functions, and the third component is connected with direct and 

intermediary foreign economic activity of these regions. Cooperation of activity of the states which 

is realized in total by all three options, increases efficiency of cooperation. Azerbaijan closely 

cooperates with neighboring states for development of border regions. In general, speaking about 

influence of intercountry cooperation on development of border regions, it should be noted that it is 

carried out at various levels – private and state. Along with it intercountry cooperation is important 

in a number of spheres, in particular in such spheres as simplification of customs regulations, 

simplification of crossing of the border, "deleting of borders" and other directions promoting 

integration. 

 Key words: intercountry cooperation, border cooperation, customs, international trade, 

foreign investment 

 

Немалую роль в развитии государства играет развитие приграничных регионов, так как 

они занимают основное место в осуществлении международной торговли. Поэтому развитие 

приграничного сотрудничества занимает одно из ведущих мест во внешней политике 

государства. Таким образом, в приграничном сотрудничестве можно выделить несколько 

основных направлений. Первое связано с осуществлением социальных связей населений 

приграничных регионов стран, созданием условий для приграничной торговли и совместным 

решением различных социальных вопросов. Второе направление обусловлено 

сотрудничеством приграничных территорий по исполнению общегосударственных функций. 

Третья составляющая приграничного сотрудничества связана с прямой и посреднической 

внешнеэкономической и производственно-инвестиционной деятельностью данных регионов. 

В этом плане основную роль играет экономический потенциал регионов, структура их 

хозяйства и уровень развития транспортной инфраструктуры. С этой точки зрения можно 
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отметить, что приграничное сотрудничество является составной частью региональной 

экономической интеграции государств [6, с.19].  

Характер приграничного сотрудничества в зависимости от размещения участков 

определяется рядом факторов. Среди них стоит выделить наличие официально оформленных 

границ, уровень сотрудничества двух государств, требованиями безопасности государств, 

уровнем социально-экономического развития регионов, этнокультурными особенностями 

территорий, полномочиями региональных властей и состоянием приграничной 

инфраструктуры, включая пограничные пункты пропуска. В свою очередь экономические и 

гуманитарные связи между странами стимулируют развитие трансграничных связей. Важное 

место в реализации и развитии приграничных регионов может сыграть международное 

сотрудничество, а в частности межстрановая или международная кооперация, что является 

взаимодействием двух или более субъектов межправа.  

Уровень сотрудничества двух соседних государств играет важную роль в развитии 

приграничных регионов. В этом плане вышеуказанные три направления тесно 

взаимосвязаны друг с другом и поэтому кооперация деятельности государств 

осуществляется по общей совокупности. Азербайджан тесно сотрудничает с соседними 

государствами для развития приграничных регионов. Так, сотрудничество Азербайджана и 

Грузии происходит в рамках нескольких направлений. К примеру, важным направлением 

территориального сотрудничества является программы в рамках «Восточного партнерства». 

В данном случае с азербайджанской стороны Шеки-Загатальский и Гянджа-Газахский 

экономические районы, а с грузинской стороны Квемо-Картли и Кахетия, осуществляют 

непосредственную взаимосвязь. В рамках программы ЕаРТС будут выделяться гранты от 20 

до 250 тысяч евро, которые направлены на развитие инфраструктуры, «стирание границ», 

что позволит теснее взаимодействовать населению регионов и развивать экономику.  

Еще одним направлением межстрановой кооперации, которая может сильно повлиять на 

приграничное сотрудничество можно указать объединение таможенных постов с 

приграничными государствами. В настоящий момент в данном направлении ведут работу 

Азербайджан и Грузия. Так, на таможенно-пропускном пункте «Сыныг керпю» начат 

пилотный проект системы обмена информацией об импорте и экспорте между таможенными 

органами двух стран. К настоящему времени работы по унификации форм и типов данных, 

которые собираются таможенниками Азербайджана и Грузии, завершены на 80 процентов. В 

случае успешной реализации, данная система будет задействована на всех пунктах. Также 

обсуждается возможность единой обработки информации о грузах и создание единых 

таможенных пунктов.  

Кооперация Азербайджана и Ирана осуществляется на государственном уровне. 

Азербайджан и Иран договорились в ближайшее время подписать новое соглашение в 

таможенной сфере. Кооперацию двух государств можно продемонстрировать на примере 

применения единой информационной системы в рамках таможенных операций. В скором 

времени это будет реализовано на всех пунктах, и это приведет к тому, что вся документация 

или декларации, принятые азербайджанской таможней, будут признаны иранской стороной. 

Данные меры упростят грузоперевозки межу двумя странами, и облегчат положение 

приграничных районов, позволит сократить бюрократические издержки и время проведения 

на таможенно-пропускном пункте.  

Иран в то же время с 2010 года в одностороннем порядке отменил визовый режим для 
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граждан Азербайджана, а Азербайджане упростил визовый режим и ввел одноразовую 30-

дневную визу для въезда граждан Ирана на территорию Нахчыванской АР [3]. Пока, что 

данная виза оформляется на КПП Садарак, Шахтахты и Джульфа. В дальнейшем ожидается 

ее распространение. Но не секрет, что это может стимулировать интенсивное развитие 

связей между приграничными провинцией Западный Азербайджан (Иран) и Нахчыванской 

АР (Азербайджан). 

Также правительства двух государств обсудили вопросы ускорения строительства 

железной дороги Казвин-Решт-Астара(Иран)-Астара(Азербайджан) и азербайджанская 

сторона в рамках кооперации с Россией и Ираном (финансирующими другие участки) взяла 

на себя финансирование железнодорожного моста от иранской Астары к азербайджанской 

Астаре, а также участка в 8 километров. Сооружение должно завершиться к середине 2015 

года. Таким образом, данная кооперация позволит ускорить поток товаров между 

государствами и облегчит жизнь жителям приграничных регионов, которые довольно тесно 

связаны. Также предусматривается переход на круглосуточный режим работу пропускных 

пунктов в Билясуваре, Астаре, Джульфе. Наряду с этим предусматривается восстановить 

деятельность КПП Асландуз-Горадиз, что может положительно сказаться на жителях 

прифронтового Физулинского района, и способствовать сбыту продукции местных 

предприятий и развить приграничную торговлю. Учитывая, что немалая часть иранской 

продукции поставляется в Россию и другие государства транзитом через Азербайджан, то в 

настоящее время таможенные службы обсуждают вопрос снижения пошлин и страховых 

взносов. 

Другим направлением межстрановой кооперации возможно создание специальных 

экономических зон. Так, в ближайшие месяца в иранской Астаре будет создана специальная 

экономическая зона, которая создаст хорошие условия для деятельности в приграничных 

регионах. В результате усилий двух сторон в Астаре созданы условия для экономической 

деятельности и тут осуществляются экспортно-импортные операции. Другой торговой зоной 

может стать «Араз» (вблизи Билясувара и Джульфы) [4]. 

Важное приграничное сотрудничество Азербайджана и Дагестана с российской стороны 

связано с использованием природных ресурсов Каспийского моря. Преимуществом 

приграничного сотрудничества Азербайджана и России является официальное оформление 

границ. К примеру, в случае с Грузией в данной сфере все еще существуют определенные 

проблемы. Наряду с этим, основное место в приграничном сотрудничестве Азербайджана и 

России занимает частное партнерство. Так, в настоящее время Дагестан практически 

полностью обеспечивается нефтью, нефтепродуктами и газом с азербайджанской стороны, 

но наряду с этим, в Дагестане созданы ряд предприятий в сфере производства стеклотары, 

пищевой промышленности, которые обеспечивают приграничные регионы, а также 

взаимодействуют и в целом, Азербайджан. Ввиду того, что данные предприятия являются 

крупнейшими в регионе, приграничным регионам Азербайджана предоставляется 

возможность транзита продукции в Иран, Турцию и Грузию. Преобладающий объем 

торговых перевозок между государствами проходит через Ялама-Дербентский 

приграничный район, который остается единственным сухопутным участком связывающие 

наши страны. В настоящее время товарооборот между приграничными регионами доходит 

до 200 миллионов долларов [2]. В настоящее время Россия и Азербайджана намерены 

вложить инвестиции в строительство моста и обновление таможенно-пропускных пунктов, 
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что позволит ускорить оборот и увеличить товарооборот.  

Таким образом, говоря о влиянии межстрановой кооперации на развитие приграничных 

регионов, следует отметить ее важную роль. Межстрановая кооперация осуществляется на 

различных уровнях – частном и государственном, но вне зависимости от уровня она имеет 

большое значение. Так, именно межстрановая кооперация в особенности в сферах 

упрощения таможенного режима, облегчения перехода границы, «стирания границ», 

позволяет стимулировать развитие приграничных регионов, а также дает импульс развитию 

экономики страны, в целом.  
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AZƏRBAYCANDA TƏġKĠLATĠ-ĠQTĠSADĠ ĠNNOVASĠYALARIN XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ 

FƏALĠYYƏTĠNĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠNDƏ ROLU 

 

Məqalədə iqtisadi proseslərin tənzimlənməsində iştirak edən dövlət orqanları və ona yardımçı 

təşkilatların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üçün tətbiq olunan innovativ texnologiyalardan bəhs 

olunmaqla yanaşı xarici iqtisadi əlaqələrin bu üsul və vasitələrlə tənzimlənməsinin zəruriliyi 

vurğulanmışdır. Həmçinin azərbaycan hökumətinin bu sahədə atdığı addımlar olduqca səlist 

şəkildə araşdırılmış, bir sıra nəticələr çıxarılmışdır. 
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В статье, автор подчеркнул необходимость регулировании экономических процессов 

при помощи государственных органов и поддерживающих ее организаций  занимающихся 

инновационными технологиями для повышения эффективности методов и инструментов в 

сфере внешнеэкономических отношений. В том числе детально исследовано меры принятые 

правительством в этой сфере и сделаны ряд выводов.  
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In this article is talked about innovative technologies which are being applied for improving 

performance of the government agencies and its supporting organizations in the regulation of 

economic processes. In addition, the importance of the regulation of the foreign economic relations 

with these methods are stressed. As well as the steps taken by the government of Azerbaijan in this 

field are investigated. 

Keywords: innovation, foreign economic activity, organizational and economic measures, 

government regulation, custom work 

 

Hər bir ölkənin sosial inkiĢafının strateji prioritetlərindən biri xarici iqtisadi fəaliyyətin (XĠF) 

sabit fəaliyyət göstərməsidir. XĠFin əsasında elm və texnologiyanın sürətli inkiĢafının rolu çox 

böyükdür. Bu inkiĢafı isə innovasiya prosesləri əhatə edir. Ġqtisadiyyatda baĢ verən innovativ 

proseslərin toplusu iqitsadiyyatın innovativ inkiĢaf modelini formalaĢdırır. Innovasiya modelinin 

konsepsiyası iqtisadiyyatda baĢ verən bütün yenilikləri və istiqamətləri əhatə edən vahid bir 

formadır. Bu modelin əsasında insan kapitalının hərtərəfli inkiĢafı və göstərilən xidmətlərin 

keyfiyyətinin artırılması dayanır. Hərtərəfli inkiĢafın bünövrəsini, əlbəttə ki, elm, təhsil və 

texnologiyalar təĢkil edirlər. 

Iqtisadi inkiĢafın innovativ modeli istehsalın, elmi və texnoloji biliklərin yüksək 

konsentrasiyasını nəzərdə tutur. Hər bir model kimi, iqtisadi inkiĢafın innovativ modeli də yalnız 

onun üçün səciyyəvi olan, spesefik alətlərə malikdir. Müasir iqtisadiyyatda özünün effektivliyini 

təmin etmək üçün innovativ alətlərin kifayət qədər geniĢ dəsti mövcuddur. Eyni zamanda bütün 

alətlərin əsasında yenilikçilik dayanır. Adətən innovasiya və yenilikçilik dedikdə, yalnız texnoloji 

proses və ya məhsulun keyfiyyətinin artırılması baĢa düĢülür, lakin hər hansı bir təĢkilat üçün iĢin 

təĢkilində və idarə edilməsində innovasiya fəaliyyəti az əhəmiyyət daĢımır. Belə tipli innovasiyalar 

təĢkilati-idarəetmə innovasiyalarıadlanır. TəĢkilati-idarəetmə innovasiyaları – Ģirkətin inkiĢaf və ya 

fəaliyyət məqsədlərinə nail olmaq üçün onun idarəetmə sistemində edilən dəyiĢikliklərdir. 

DəyiĢikliklərin əsas məqsədi Ģirkətin fəaliyyətinin və rəqabət qabiliyyətinin yaxĢılaĢdırılmasıdır. 

Öz növbəsində bu tipli innovasiyalar iki növə bölürlər: təĢkilati və idarəetmə. Onların arasında 

bizim üçün ən əhəmiyyətlisi təĢkilati-iqtisadi innovasiyalardır. TəĢkilati-iqtisadi innovasiyalar – 

istehsal və əmək tənzimlənməsinin yeni formaları, təĢkili və üsulları, struktur bölmələrinin, sosial 

qrupların və fərdi təĢkilatın təsir sahələrinin nisbəti dəyiĢikliklərini (həm Ģaquli və həm də üfüqi) 

özündə cəmləĢdirir. Bu tipli innovasiyalar hər bir sahədə mövcud olan təĢkilatlara aiddilər. Xüsusən 

də XĠF-də. Çünki ölkənin sürətli inkiĢafın bünövrəsini məhz XĠF təĢkil edir və təĢkilati-iqtisadi 

innovasiyalar hər hansı ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin rəqabətliyinin artırılmasına xidmət edir.  

Xarici iqtisad fəaliyyət sahəsində sistem-inteqrasiya edilmiĢ kompleksdə xüsusi yeri  təĢkilati 

sistemlərinin birləĢdirilməsi tutur. Xüsusən də Azərbaycanda, xarici iqtisadi fəaliyyətdə müxtəlif 
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fəaliyyət növləri müxtəlif dövlət orqanları tərəfindən tənzimlənilir və buna görə dövlət təĢkilatları, 

özəl qurumlar və digər təĢkilatlar arasında müəyyən qədər problemlər yaranır. Bu isə təĢkilatların 

quruluĢlarını çətinləĢdirir, təĢkilatların təkrarlanmasına və inzibati xərclərin artmasına gətirib 

çıxarır. Innovasiya prosesinin səmərəli həyata keçirilməsinin optimal təĢkili, mövcud 

kommunikasiya üzərində düzülmüĢ yeni horizontal və diaqonal rabitə yaratmaq üçün zəruri olan 

müxtəlif xidmətlər arasında yaradılmıĢ iqtisadi münasibətlər ilə mümkündür.  

Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkiĢafın əsas məqsədi innovasiyaya əsaslanan iqtisadiyyata 

keçiddir. Məhz buna görə bu sahədə Azərbaycanda böyük həcmdə iĢlər görülür. Bu iĢlər arasında 

yalnız iqtisadiyyatın innovasiya yoluna üz tutmaq deyil, həmçinin dövlət qurum və təĢkilatlarının, 

və ümumiyyətlə dövlət fəaliyyətində innovasiyaların tətbiqinin əsas yer tutmasıdır. XĠF-də mühüm 

addımlardan biri də xarici iqtisadi fəaliyyətin ehtiyaclarını təmin etmək üçün yüksək ixtisaslı 

əməkdaĢların öyrədilməsidir. Eyni zamanda, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, hər bir sürətli inkiĢafın 

əsasında təhsil sistemi vacib yer tutur. Bununla bağlı, artıq müəyyən tədbirlər görülüb və Gömrük 

Akademiyası yaradılıb. Bu ildən etibarən artıq qəbul da aparılır. Belə bir təhsil ocağının yaradılması 

həmçinin o mənada vacibdir ki, buranın məzunları öz ixtisaslarında XĠF-ə səciyyəvi olan 

xüsusiyyətlərə nail olacaqlar. Həmçinin belə bir təhsil müəssisənin yaradılması təĢkilati innovasiya 

kimi də qəbul edilə bilər. Çünki müəyyən müddət əvvəl, XĠF sahəsi ilə bağlı demək olar ki, bütün 

ixtisaslar müxtəlif ali məktəblərdə dərs deyilirdi və bu məktəblərdə tədris olunan fənnlərin 

metodikaları fərqlənirdi.  

Təhsil və elm sahəsinində təĢkilati innovasiyaları ilə yanaĢı, Azərbaycanda XĠF sahəsində 

mövcud olan təĢkilatlarda da bir sıra təĢkilati innovasiyalar reallaĢdırılır. Belə ki, Azərbaycanda 

sahibkarlığın inkiĢafına dəstək və iqtisadi təhlükəsizliyi təmin etmək, sənədləĢmə iĢlərini 

asanlaĢdırmaq üçün Dövlət Gömrük Komitəsi Azərbaycan Prezidenti yanında vətəndaĢlara 

xidmətlərin göstərilməsi və Sosial Ġnnovasiyalar Dövlət Agentliyinin nəzdində olan ASAN Xidməti 

ilə əməkdaĢlıq qurur. ƏməkdaĢlıq çərçivəsində, Komitənin əməkdaĢları artıq ASAN Xidmət 

mərkəzlərində olacaqlar və müəyyən sənədləri artıq orada təhvil verib, almaq olacaq.  

Bu tədbirlərin əsas məqsədi sənədlərin verilmə vaxtının azadılmasıdır. Hal-hazırda buna ASAN 

Xidmətin infrastrukturu imkan verir. Eyni zamanda bu xidmətlər yük bəyyanamələrinə aid olmur, 

çünki ASAN Xidmət mərkəzləri gömrük məntəqələrində yerləĢmirlər və yük bəyannaməsinin uzaq 

məsafələrdə verilməsi məqsədəuyğun deyil. Lakin DGK məhz bu problemləri də həll etməyə çalıĢır. 

Bu problemin həlli, gələcəkdə bəyannamə verilməsinin sadələĢdirəcək. Çünki bu dövlət qurumları 

arasında əməkdaĢlığın yaradılması faktiki olaraq ölkənin hər hansı bir hissəsində gömrük sənədlərin 

qeydiyyatına imkan verəcək. Amma bu iĢlər indiki zamanda danıĢıqların davam etdirillməsini, 

həmçinin təĢkilati prosesdə müəyyən yeniniliklərin tətbiqini və ümumiyyətlə iĢ prosesin 

təkimilliĢdirilməsini tələb edilir. 

Azərbaycanda ümumən təĢkilati innovasiyaların bir çoxusu ―Elektron hökumət‖ ilə 

bağlıdır. ―Elektron hökumət‖ vasitəsilə dövlət qurumları tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində yaĢayan bütün vətəndaĢlara elektron xidmətlərin göstərilməsininə Ģərait yaradır. 

Məhz burada təĢkilati yeniliklərin əsası olan vətəndaĢ və dövlət qulluqçuları arasında 

―məsafə‖nin azaldılması dayanır. Elektron xidmətlərinin tətbiqi beynəlxalq təcrübə ilə sıx bağlıdır 

və ―bir pəncərə‖ prinsipi əsasında təĢkil olunur. Qeyd edək, bu xidmətlərin tətbiqi ―Azərbaycan 

Respublikasında rabitə və informasiya texnologiyalarının inkiĢafı üzrə 2010-2012-ci illər üçün 

Dövlət Proqramı (Elektron Azərbaycan)‖ ilə bağlıdır. Bunun hüquqi bazası 2011-ci ildə 

yaradılmıĢdır. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, son 14 il ərzində, Azərbaycan demək olar ki, 
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ən böyük elektron idarəçilik proqramıməhz bu proqram olmuĢdur. 

Elektron hökümət portalı bir sahədə fəaliyyət göstərən bir neçə dövlət qurumların 

koordinasiyasına kömək edir. Artıq bir neçə dövlət qurumu arasında yazıĢma da elektron formatda 

keçirilir. Bu sahədə ən vacib yenilik elektron imzanın tətbiqidir. Bunun vasitəsilə, artıq dövlət 

qurumları arasında yazıĢma günlərlə yox, saatlarla ölçülür. Eyni zamanda, hər bir vətəndaĢ artıq 

dövlət qurumuna getməyərək, öz sənədlərini göndərə bilər. Elektron imza insanların əl imzalarının 

rəqəmli çeviricilərdən keçirilmiĢ, barmaq izləri, səs kimi bioloji əlamətlərin və s. elektron halda 

kimliklərinin doğrulanmasını təmin edən vasitədir.  

Bununla belə dövlət qurumlarının informasiya bazaların yaradılması, qurumların sistemləri 

arasında informasiya mübadiləsini təmin edən infrastruktur yaradıb. Artıq XĠF-də, hər bir sahədə 

olduğu kimi, hər bir dövlət qurumunda qeydiyyat, ya da dövlət qurumları arasında hər bir Ģəxs 

haqqında yazıĢma tələb olunmur.  

Eyni zamanda, indiki mərhələdə təĢkilati innovasiyalar demək olar ki, tamamilə sənədləĢmə 

prosesi ilə bağlıdırlar. Belə ki, Gömrük məcəlləsinə uyğun olaraq, yük sənədlərinin rəsmilləĢdirmə 

prosesi 72 saat tələb edir. DGK bu müddətinin 24 saata qədər azaldılmasına dair dəyiĢikliklər təklif 

edir. Müddətin azaldılması isə birbaĢa gömrük orqanlarına təqdim olunan sənədlərlə bağlıdır. Buna 

görə də yüklərin deklarasiyası üçün tələb edilən sənədlərin siyahısının qısaldılmasını nəzərdə 

tutulur. Bu tədbirlərin əsas məqsədi, sənədləĢmə prosesi ilə yanaĢı həmçinin gömrük sahəsində 

Ģəffaflığı təmin etməkdir. Məhz bu tipli dəyiĢikliklərə əsaslanaraq, Azərbaycan gömrük sahəsində 

Ģəffaflığın təmin olunmasına görə 138 ölkə arasında 39-cu yerdə qərarlaĢıb. 

SənədləĢdirmə prosesinin, iki ölkə arasında informasiya mübadiləsinin sürətləndirməsinə 

xidmət edə bilən innovasiyalardan biri də qonĢu ölkələr ilə müĢtərək olaraq vahid gömrük postu 

yaradılması ola bilər. Müəyyən müddət əvvəl, Gürcüstan və digər dövlətlər ilə belə postların 

yaradılmasına dair cəhdlər göstərilib. Lakin bu layihələrin reallaĢdırmasında bir sıra problemlər 

müĢahidə olunurdu.Belə hallarda ən vacib məsələlərdən biri, Azərbaycanın Dövlət Gömrük 

Komitəsinin rəhbərinin sözlərinə görə, yurisdiksiya məsələsidir. Bu məsələlər, xüsusilə də gömrük 

qaydaların pozulması ilə bağlıdır, çünki gömrük rejimi və sənədləĢmə iĢində pozuntular yarananda, 

bu məsələlərin kimin yurisdiksiyasına aid olmağı məsələsi yaranır. 

Ġndi bu sahədə iĢləri Azərbaycanın və Gürcüstanın müvafiq orqanları aparır. Gürcüstan maliyyə 

nazirliyinin qeyd etdiyi kimi, fevralın axırında ―Tsiteli xidi‖ (―Qırmızı körpü‖) və ya Azərbaycanda 

tərəfindən ―Sınıq körpü‖ gömrük-keçid məntəqəsində informasiya mübadiləsi üzrə iki tərəf arasında 

pilot layihə həyata keçirilməyə baĢlanılıb. Hal-hazırda iki ölkənin gömrük orqanaları tərəfindən 

məlumat formaları və tiplərinin unifikasıyası üzrə iĢlər aparılır, və artıq bu iĢlərin 80 faizi 

yekunlaĢdırılıb. Bu layihə uğurlu olsa, o zaman bu sistem Gürcüstan və Azərbaycan arasında bütün 

keçid-buraxılıĢ məntəqələrində tətbiq olunacaq. Eyni zamanda məhz bu məntəqə həmçinin vahid 

gömrük postu yaradılması layihəsi də həyata keçirilir. 

Gürcüstan tərəfinin məlumatına əsasən, bəzi kiçik problemlərə baxmayaraq, layihənin 

reallaĢması artıq öz səmərəliliyini və perspektivliyini nümayiĢ etdirdi. Gələcəkdə yüklər haqqında 

informasiyanın vahid təhlil sistemi və vahid gömrük məntəqələrinin yaradılması nəzərdə tutulur. 

Məlumat mübadiləsi haqqında razılaĢma artıq əldə olunub və təxmini olaraq sentyabrda bu 

layihənin reallaĢdırılması planlaĢdırılır (qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasında ―Sadıxlı‖, ―Sınıq 

körpü‖, ―Candargöl‖, ―Mazımçay‖, ―Muğanlı‖ avtomobil postları və ―Böyük Kəsik" dəmir yol 

postu mövcuddur). 

TəĢkilatlarda yeniliklərin tətbiq edilməsində ilkin addımı muhakimə sisteminin səmərəliyi təĢkil 
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edir. Sisteminin səmərəliliyini qoyulmuĢ məqsədlərin nail olmaq üçün təĢkilatın ayrı-ayrı 

bölmələrinin qarĢılıqlı əlaqəsi və koordinasiyası təĢkil edir. Son illərdaha çox ―zirəkliyi‖ və daha 

yaxĢı koordinasiya təmin edən təĢkilati mexanizmlər yayılıb. Bu sahədə təĢkilati yeniliklər artıq 

müəyyən nəticələr verir. Belə ki, Rusiya-Gürcüstan sərhədində baĢ vermiĢ torpaq sürüĢməsi ilə 

bağlı, sərhəd bağlandı və nəticədə bütün əsas dövriyyə Rusiya-Azərbaycan sərhədinə yönəldi. 

Nəticədə, Azərbaycan-Rusiya sərhədində uzun növbələr yarandı. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi 

gücləndirilmiĢ iĢ rejiminə keçdi və nəticədə bir avtomobilin sərhəddən keçmə müddəti 20 

dəqiqədən səkkiz dəqiqəyə qədər azalmıĢ oldu. Yəni ki, artıq saatda üçyox, ən azı yeddi-səkkiz 

maĢın keçirdi. Nəticədə uzun növbələr tez bir zamanda aradan qaldırılmıĢ oldu.  

Bu isə öz növbəsində ölkələrimiz arasında ticarəti artırmağa kömək etdi və eyni zamanda XĠF-

də məĢğul olam gömrük orqanlarının imkanlarını nümayiĢ etdirdi.  

Həmçinin Ġranla ilə Azərbaycanda arasında ticarəti də qeyd etmək lazımdır. Məhz bu sahədə bir 

sıra təĢkilati innovasiyalar tətbiq edilib ki, onlar iki ölkə arasında ticarəti və mal dövriyyəsinin 

artmasına gətirib. Belə ki, 2013-cü ilin nəticələrinə görə, Ġran tərəfinin statistikasına görə, iki ölkə 

arasında mal dövriyyəsi 1 milyard dollara çatıb. Qeyd etmək lazımdır ki, iki ölkə arasında iqtisadi 

məhz bu əlaqələrə xas olan xüsusiyyət var. Bu xüsusiyyət Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

təminatıdır. Ġki ölkə arasında razılaĢdırılmıĢ saziĢlərə əsasən, hər bir Azərbaycan vətəndaĢı Ġranda 

40 gün müddətində vizasız qala bilər, eyni zamanda Azərbaycan Ġran ərazisinin vasitəsilə Naxçıvan 

MR-ə həm təbii qaz, həm elektrik enerji göndərə bilər.  

Amma iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin yaxĢı səviyyədə olmasına baxmayaraq, mövcud 

vəziyyət iqtisadi sahədə əməkdaĢlığın bütün potensialına cavab vermir. Bu sahədər  məhz Naxçıvan 

MR və Ġran arasında bəzi maneələr mövcuddur. Bu maneələr də xüsusilə gömrük məsələləri ilə 

bağlıdır. Bununla bağlı, artıq Naxçıvan MR iqtisadiyyat və sənayə nazirliyi Ġran tərəfi ilə "Araz" 

azad iqtisadi və ticarət zonasında iĢtirak haqqında danıĢıqlar aparır. Bu iqtisadi zona, Naxçıvan MR 

ilə sərhəddə yerləĢir və oraya sərmayə yatırmaq üçün xüsusi güzəĢtlər tətbiq olunur və həmçinin 

əlveriĢli Ģərait yaradılıb. Bu mümkün olsa, o zaman artıq sərmaye və istehsalda müəyyən manealər 

aradan götürələcək. Eyni zamanda iki ölkə baĢqa sahələrdə də təĢkilati-iqtisadi innovasiyalar tətbiq 

etməklə, maneələrin bir çoxunu aradan qaldırmağa çalıĢırlar. 

Bütün bu yeniliklərin nəticəsi kimi, Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyəti sürətlə inkiĢaf edir. 

Nəticədə Azərbaycanın 140-dan (2013-cü ildə 149 ölkə) artıq ölkə ilə xarici ticarət əlaqələri 

mövcuddur. Eyni zamanda, sənədləĢmənin sadələĢdirilməsi, XĠF daha çax özəl sahibkarları cəlb 

edir. Faktiki olaraq Azərbaycanda xarici iqtisadi fəaliyyətlə 7-8 min fiziki və hüquqi Ģəxs 

məĢğuldur (onlardan yalnız 286-sı dövlət qurumlarıdır). Onların ölkənin ümumi xarici ticarətdə 

payı ildən ilə artır. 
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QLOBAL ĠQTĠSADĠ BÖHRANLAR TARĠXĠ VƏ ƏMƏLƏGƏLMƏ SƏBƏBLƏRĠ 

 

Bazar iqtisadiyyati anlayışı meydana gələndən və reallaşmağa başlayandan sonra iqtisadi 

inkişaf, inqilabi dəyişikliklər, sağlam rəqabətin artımı ilə yanaşı meydana adı çəkilənlərlə bərabər 

qeyri-stabillik, siyasi böhranlar, tsiklik iqtisadi mərhələr, böhranlar da çıxmışdır. Düzdür iqtisadi 

böhranlar daha əvvəllər də mövcud olsalar da, bazar iqtisadiyyatı şəraitində meydana çıxan 

böhranlar daha qlobal, daha mürəkkəb və daha dağıdıcı təsir göstərirlər. Görülən bütün tədbirlərə 

rəğmən, qlobal maliyyə və iqtisadi böhranın hələ də öz təsir dairəsini genişləndirməsi dünya 

dövlətləri üçün əsas problemlərdən biri kimi qalmaqdadır. Hələlik müşahidə olunan proses odur ki, 

getdikcə daha çox dünya dövlətləri, aparıcı beynəlxalq şirkətlər, digər istehsal müəssisələri qlobal 

iqtisadi böhrandan ziyan çəkməkdədir. Xüsusən 19-cu əsrin sonu və 20-ci əsr boyu baş verən 

böhranlar bir-birindən baş vermə səbəblərinə görə fərqlənsələr də nəticələr həmişə eyni, yəni 

dağıdıcı olmuşdur. Bazar iqtisadiyyatı qlobal, hərtərəfli, anlayışa malik olduğu qədər də, bazar 

iqtisadiyyatı şəraitində yaranan iqtisadi böhranlar da eyni təsiri göstərir.  

Eyni zamanda siyasi proseslərin daha mürəkkəb xarakter alması iqtisadi və siyasi anlayışları 

bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaqda və bir-birindən daha da asılı etməkdədir. Təsadüfi deyil ki, 

yaranan siyasi böhranlar iqtisadi böhranlara və yaxud da yaranan iqtisadi böhranlar siyasi 

böhranlara səbəb olmaqdadırlar. 

Açar sözlər: iqtisadiyyat, siyasi böhran, iqtisadi böhran, infrastruktur, maliyyə, kredit bank 

sistemi, azad rəqabət, azad sahibkarlıq. 
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THE HISTORY OF GLOBAL ECONOMIC CRISIS AND REASONS OF FORMATION 

 

Since the concept of the market economy occured and started to realise, at the same time with 

the  economic development, revolutionary changes and increased competiton the instability, 

political crises, cyclic economic processes emerged. It is obvious that the economic crises existed 

before the market economy period, but the crises occured in market economy period are more 

devastating with its wide global impact. Despite all the measures taken, the global financial and 

economic crisis is expanding its influence and still remains one of the main problems for the 

countries of the world. More and more countries in the world, leading international companies, and 

other industrial enterprises serving the global economic are going to be affected by the economic 

crisis. Especilly the causes of economic crises occured during the 19th and 20th century were 

different but their results were the same-devastating. Existing of the market economy shows its 

global and comprehensive concept and the crises emerged during this concept have been 

influencing for the world with same effect too. 

Also the political crises emerged during these times make these two concepts more closer to 

each other. And we see that the rise of the political crises cause the economical crises and vice 

versa.  
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ИСТОРИЯ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

КРИЗИСА И ПРИЧИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

После начала реализации концепции рыночной экономики и экономического развития , 

наряду с революционных изменениими, усилением конкуренции возникли и экономические и 

политические кризисы. Экономические кризисы существовали и раньше, но кризисы, 

возникшие в системе рыночной экономики оказывают более разрушительное воздействие. 

Несмотря на все принятые меры, глобальный финансовый и экономический кризис 

продолжает расширять влияние и до сих пор остается одним из самых главных проблем для 

государств мира. Видно, что все больше и больше стран мира, ведущие международные 

компании, а так же другие промышленные компании по-прежнему страдают от 

экономических кризисов. Кризисы 19-го и 20-го века отличаются друг от друга в причинах, 

но результаты одинаковы -  разрушительные. Рыночная экономика является глобальной, 

всеобъемлющей понятием и возникающие экономические кризисы имеют тоже глобальные 

и всеобъемлющие эффекты. 

В то же время политические процессы начинают представлять все более и более 

сложный характер и это делает экономические и политические понятие все ближе друг к 

другу. Не случайно, что возникающие политические кризисы, бывают причинами 

возникновение экономических кризисов или наоборот.  

Ключевые слова: Экономика, политический кризис, экономический кризис, 

инфраструктура, финансы, кредит, банковская система, свободная конкуренция, свободное 

предпринимательство. 

 

XIX əsrdən baĢlarayaraq dünyada baĢ verən iqtisadi və siyasi proseslərdə dəyiĢikliklər daha 

sürətli xarakter almağa baĢlamıĢdır. Bu səviyyədə dəyiĢikliklərin baĢ verməsinin bir neçə səbəbləri 

vardır ki, bunların içərisində sənayeləĢmənin aparıcı dünya ölkələrində on plana çıxmasını, iqtisadi 

sistemin tamamilə bazar iqtisadiyyatına sisteminə keçməsinini, iqtisadiyyatın qlobal əhəmiyyətinin 

daha önəmli hal almasını, siyasi baxıĢların dəyiĢilməsi, vahid dövlət prinsiplərinin 

möhkəmlənməsini, xalqların öz siyasi, iqtisadi və sosial azadlıqları uğrundə vəzifələrini, 

öhdəliklərini və hüquqlarını dərk etməsi baxımından baxıĢlarının dəyiĢilməsini və bu kimi digər 

amilləri göstərmək olar. Artıq baĢ verən istənilən siyasi və iqtisadi proseslər yerli əhəmiyyət 

daĢımaqdan regional və ardlnca da qlobal əhəmiyyət daĢımağa baĢladılar. Dövlətlər artıq siyasi təsir 

kimi daha əvvəlki kimi müharibələri yox məhz iqtisadi təsiri üstün mövqe kimi seçməkdı idilər. 

Düzdür bu dövr iki böyün dünyam müharibəsinin olması ilə qeyd olunmalıdır ki, bunu da sırf 

dünyada siyasi qütblərin yaranması və məhz iqtisadi yönümündə hakimiyyəti ələ keçirmək cəhdi 

kimi qeyd etmək olar. Yəni əsas məqsəd artıq yerlı və yaxud da regional hakimiyyətə yox məhz 

qlobal iqtisadi və siyasi hakimiyyətə yiyələnmək idi.  

Təxminən iki əsr ərzində sənaye cəmiyyətinin bir çox ölkələrin iqtisadiyyatında meydana 
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gəlməsi, formalaĢması iqtisadiyyatda tsiklik mərhələlərə, qeyri-stabilliyə, bazarda satılmayan 

məhsulların yığılıb qalmasına, sənaye və ticarətdə kəskin artım və azalmalara, qarĢılıqlı 

hesablaĢmalar sisteminin dağılmasına, qiymətlərdəki dəyiĢikliklərə, bank sistemlərinin çökməsinə 

və digər dağıdıcı proseslərə gətirib çıxarmıĢdır. 

Ġqtisadi ədəbiyyatlarda bu əmtəə, mal və xidmətlərdə tələb təklif arasında kəskin  

uyğunsuzluqların meydana gəlməsi kimi xarakterizə olunur.  

Ġlk əvvəl bu özünü kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının natamalığında göstərirdi, XIX 

əsrin ortalarından baĢlayaraq isə sənayenin iqtisadiyyatda aparıcı mövqe tutmasından sonra bu 

sahədəki tələb təklif arasındakı uyğunsuzluqların meydana gəlməsi ilə özünü biruzə verməyə 

baĢladı.  

XIX əsrin ikinci yarısından baĢlayaraq XX əsrin əvvəllərinə kimi iqtisadi böhranlar yalnız bir 

neçə ölkəni əhatə edirdi ki, bu da özünü elə də kəskin sürətdə göstərmirdi. Daha sonralar isə sənaye 

sahəsi bir çox dünya ölkələrinin iqtisadiyyatlarında əsas mövqeyə sahib olamağa baĢladıqdan sonra 

iqtisadi böhranlar daha geniĢ və beynəlxaq xarakter almağa və onun fəsadları özünü daha kəskin və 

daha dağıdıcı formada göstərməyə baĢladı. Baxmayaraq ki, son onilliklər ərzində beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən böhranların qarĢısını almaq üçün mexanizmlər yaradılmıĢdır (iqtisadiyyatın 

dövlət tənzimlənməsi sisteminin yaradılması, beynəlxalq maliyyə təĢkilatlarının yaradılması, 

beynəlxalq maliyyə monitorinqləri və s.) yenə də böhranı qabaqcadan görmək və önləmək hələ ki, 

həlli çətin və yaxud da mümkünsüz olan bir məsələ olaraq qalmıĢdır. Dünya iqtisadiyyatinin əsas 

mərkəzləri sayılan ABġ, Avropa və ġərqi Assiyada bu böhranlar son iki ərzində 20 dəfədən çox baĢ 

vermiĢdir.  

Ġkinci dünya müharibəsinədək 1825, 1837-38, 1847, 1857, 1866, 1873, 1890-93, 1907-1908, 

1914, 1920-21 və 1929-33 illərdəki böhranlar baĢ vermiĢdir. Daha sonrakı illəri əhatə edən 

böhranlar daha fərqli xarakter almaqla yanaĢı təsir dairəsi daha da geniĢ olmaqla artıq bir neçə 

ölkəni yox, onlarla ölkəni əhatə etməyə baĢladı.  

Ġlk olaraq 1825-ci ildə baĢ verən böhranı qeyd etmək lazımdır. Belə ki, bu ildə baĢ verən böhran 

tarixdə ilk maliyyə böhranı kimi yadda qalmıĢdır.  

XIX əsrin birinci yarısında Ġngiltərədə kapitalizmin inkiĢafı Avropanın baĢqa ölkələrinə 

nisbətən sürətlə gedirdi. XIX əsrin ortalarında fabriklər üçün lazım olan mexanizmlər, dəzgah və 

maĢınların özləri də maĢınlar vasitəsilə istehsal olunmğa baĢlayırdı. Bu, artıq sənaye çevriliĢinin 

baĢa çatması demək idi. MaĢınlar əl əməyini, eləcə də iri müəssisələr xırda müəssisələri sıxıĢdırıb 

aradan çıxarırdı, istehsal təmərküzləĢirdi. Ġngiltərə burjuaziyasının dünya bazarlarında rəqibi yox 

idi. O dövrdə maĢınları yalnız Ġngiltərə ixrac edirdi. Ġngiltərə ―dünyanın emalatxanası‖ rolunu 

oynayırdı. Və təsadüfi deyil ki, böhran məhz Ġngiltərədən baĢladı. Nəticədə Ġngiltərənin altmıĢa 

yaxın bankı müflis olduqlarını elan etdilər. Böhranın əsas səbəbləri aĢağıdakılardır:  

1) Latın Amerikası ölkələrinin borc öhdəlikləri; 

2) Ġngiltərə banklarının kütləvi sürətdə verdikləri borc pullar və borcalanların öz pullarını 

yüksək riskli və yüksək gəlir vəd edən sahələrə yatırmaları; 

3) ―Ġngiltərə Bank‖ının əməliyyatları nəticəsində sürətlə pul kütləsinin artması və sonra eyni 

sürətlə də pul axınının qarĢısını alınması. Və sonda müflis olan banklara və Ģirkətlərə maliyyə 

yardımı etməkdən imtina etməsi.   

1820-ci illərin əvvəlləridə Latın Amerikası ölkələrindəki müstəqillik uğrunda mübarizə, Böyük 

Britaniyadan küllü miqdarda kapital və əmtəə axınına gətirib çıxardı. Bu kapital qızıl və gümüĢ 

mədənlərinin istismarına və yeni dövlətlərin borclarının artmasına səbəb oldu. Ġngiltərə kapitalına 
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və xammalına tələbin çoxalması bu ölkədə iqtisadi canlanma yaratdı. Bu eyni zamanda ixracatda 

kəskin artımlara səbəb oldu. Nəticə olaraq çoxlu sayda sənaye Ģirkətləri yaranmağa baĢladı, əlavə 

olaraq da pul axınlarının artması London Fond Birjasında spekulyativ əməlliyatların baĢ verməsinə 

səbəb oldu. Ticarətdə balansın pozulması, qızıl ehtiyatlarının kütləvi sürətdə istismarı və istifadəsi 

―Ġngiltərə Bank‖ının 1825-ci ilin yayında faiz dərəcələrini qaldırmağa sövq etdi. Payızda fond 

bazarının çökməsi nəticəsində sonraki dövrdə bank sahəsində qarıĢıqlıq yaratdı və bu da zəncirvari 

olaraq bütün Avropa qitəsinə yayılmağa baĢladı. Öz qızıl ehtiyatlarının təhlükəsizliyi barədə narahat 

olan ―Ġngiltərə Bank‖ı qarıĢıqlığın qarĢısını almaq üçün heç bir tədbir görmədi və nəticədə banklar 

və Ģirkətlər kütləvi sürətdə müflis olmağa baĢladılar. Böhran sonraki mərhələdə Latın Amerikasına 

yayıldı, belə ki, verilən kreditlərin müddəti uzadılmamıĢdı, üstəlik də dövlətlərə yatırılan 

investisiyaların və ixracatın  azalması və yaxud tamamilə dayandırılması bütün Latın Amerikası 

regionu ölkələri üzrə gəlirlərin azalasına, borcları artmasına, və sənaye Ģirkətlərinin müflis olamsına 

səbəb oldu. Bu regionun ölkələrinə borclarını ödəmək, xarici kapitalı yenidən cəlb etmək və 

iqtisadiyyatı yenidən bərpa etmək üçün otuz ildən çox müddətdə gözləməli oldular.    

1836-1838-ci illərdə baĢ verən böhranlar əsasən Ġngilis-Amerikan iqtisadi əlaqələri ilə bağlı idi. 

Bu dövrdə ABġ-da kənd təsərrüfatı sahəsində sürətlə inkiĢaf edirdi. Torpaqların, kənd təsərrüfatı 

məhsullarının, xüsusən də pambığın və qarğıdalının qiyməti sürətlə artırdı. Belə canlanmanın bir 

neçə səbəbi vardı: 

1) Beynəlxalq ticarətdəki canlanma 

2) Meksika və Çindən ABġ-a gümüĢ metallar axının artması 

3) Torpaq satıĢında və idxal tariflərində dövlətin gəlirlərinin artması və s. 

Qeyd edilən sahələr ikiĢaf etdikcə ABġ-a daha çox kapital axmağa baĢlayırdı və ABġ bankları 

bu kapitalı borc kimi kənd təsərrüfatı sahəsinə verirdi. 1836-cı ildə ―Ġngiltərə Bank‖ı pul 

ehtiyatlarının azaldığına diqqət yetirməyə baĢladı. Bu da Ġngiltərədə kənd təsərrüfatı sahəsində 

məhsuldarlığın azalması səbəbindən ixracın artmasına gətirib çıxartmıĢdır. ABġ-a axan 

investisiyaların qarĢısını almaq üçün faiz dərəcələri 3%-dən 5%-ə qədər  artırıldı. Nəticədə pul 

axınlarının qarĢısı alnmaqla azalmaqda olan pul ehtiyatı artmağa baĢladı. Eyni zamanda ABġ 

bankları da faiz dərəcələrini qaldırmağa məcbur oldular ki, bu da ABġ-da ağır iqtisadi nəticələrə 

gətirib çıxardı. Belə ki, ölkəyə kapital axının dayandırılması qarğıdalı və digər kənd təsərrüfatı 

sahələrində çaxnaĢmaya səbəb oldu. Bu sahələrə kapital axınının dayandırılması banklarda böhrana 

səbəb oldu. Kapital axınının dayandırılması borcların ödəmə qabiliyyətinin aĢağı düĢməsinə gətirdi 

və bu qeyd edildiyi kimi bütün bank sektoruna zərbə vurdu.  

1857-ci il böhrani eyni zamanda ABġ, Ġngiltərə, Fransa və Almaniyaya böyük zərbə vurdu. 

Səbəb kimi, dəmiryol Ģirkətlərini kütləvi sürətdə müflisləĢməsi və səhmlər bazarının çökməsi idi. 

Ġlk olaraq Amerikadan baĢlayan böhran daha sonra Avropani əsasən də Ġngiltərə, Fransa və 

Almaniyaya böyük ziyan vurdu. Hətta Latın Amerikası ölkələri də bu böhrandan ziyan gördülər. 

Spekulyasiya obyektəri kimi ABġ-da dəmiryol Ģirkətlərini səhmləri və dövlət tərəfindən paylanan 

torpaq sahələri, Ġngiltərədə də həmçinin dəmiryol Ģirkətlərinin səhmləri və taxıl, Almaniya və 

Fransada da dəmiryol Ģirkətlərinin və ağır sənaye Ģirkətlərinin səhmləri iĢtirak edirdilər. Nəticədə 

qeyd edilən sahələrdə səhmlərin satılması nəticəsində pul kütləsinin sayı artmağa baĢladı və bu da 

səhmlərin qiymətlərinin süni sürətdə artmasına səbəb oldu. Bütün bu səbəblər üzə çıxandan sonra 

dəmiryol Ģirkətlərinin səhmlərinin qiymətlər aĢağı düĢməyə baĢladı. Əvvəlcə ABġ-da sora isə 

Ġngiltərə,Fransa və Almaniyada. Demək olar ki, bütün dəmiryol Ģirkətlərinin səhmlərinin qiymətləri 

dəyərdən düĢmüĢdü. 
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Digər böran 1873-1896-ci illərdə baĢ verən böhran ―Uzunmüddətli depresiya‖ adı ilə tarixə 

düĢmüĢdür. Bu böhran ilkin olaraq Avstriya və Almaniyadan baĢladı. Bu böhrana gətirən bir neçə 

səbəb vardır ki, bu səbəblər aĢağıdakılardır: 

1) Müharibı sonrakı inflyasiya (Fransız-Alman müharibəsi (1870-1871) ); 

2) QarĢısıalınmaz spekulyativ investisiyalar ( əsasən də dəmiryol nəqliyyatı sahəsində); 

3) Boston və Çikaqoda əmlaka qoyunlan investisiyaların itirilməsi; 

4) Ticarət balansının pozulması; 

5) Latın amerikası ölkələrində kreditə tələbin artması və s. 

Böhranın ilk simptomları kimi, Almaniya – Fransa müharibəsi bitdikdən sonra özünü biruzə 

verməyə baĢladı. Məğlub olan Fransanın kontribusiya kimi ödədiyi pul Almaniya dövlətinin 

borclarının ödənməsinə sərf olundu ki, bu da bir anda Avropanın fond bazarında küllü miqdarda 

pulun axmasına səbəb oldu. Ən fəal dövlətlər isə Almaniya, Avstriya və ABġ idi. Pulla daha çox 

dəmiryol nəqliyyatının qurulmasına, Ģəhərlərdə torpaq sahələrinin alınması və bu ərazilərdə yaĢayıĢ 

məskənlərinin tikilməsinə sərf olunurdu. Qeyd olunan  sahələrə qarĢısı alınmaz pul vəsaitlərini 

axması nəticəsində spekulyativ əmliyyatların sayını artırdı. Süni sürətdə artan səhmlərin qiyməti 

sonrakı mərhələlərdə düĢməyə baĢladı və bu fond bazarlarında qeyri-müəyyənliyə səbəb oldu. 

1873-cü ilin may ayında Avstriyanın paytaxtı Vyanada yerləĢən fond birjasında səhmlərin 

qiymətləri kəskin sürətdə aĢağı düĢdü və bu özünü Avropanın digər iri fond birjalarında özünü 

görsətdi. Xüsən ABġ-da dəmiryol nəqliyyatına pul ayıran bir neçə bank müflis oldu. Bunu nəticəsi 

olaraq, böhran özünü sənaye sahəsinə göstərərək bir neçə iri Ģirkətin (əsasən də metallurgiya 

sahəsində ixtisaslaĢan zavodları) müflis olmasına səbəb oldu. Səbəb kimi bu Ģirkətlərin dəmiryol 

tikintisi üçün xammal hazırlaması idi.  

1907-ci il bank böhranı ABġ-da meydana gəlməklə ölkənin bütün bank sektornun əhatə 

etmiĢdi. Böhran iqtisadi tənəzzül vaxtı və əmanətçilərin banklara və iri Ģirkətlərə etibarlarının 

azaldığı vaxt meydana gəldi. Bu dövr əmanətçilərin öz pullarını banklardan çıxartması ilə yadda 

qalmıĢdır. Nəhayət böhran getdikcə daha geniĢ xarakter almıĢ və bir çox bank və Ģirkətlər müflis 

olmuĢdular. Əsas səbəb kimi, Nyu-York banklarında likvidliyin aĢağı düĢməsi, əmanətçilərin 

etibarının itirilməsi göstərilirdi.  

Ġlk olaraq Nyu-Yorkdakı bir neçə iri bankın mis sahəsində ixtisaslaĢan Ģirkətləri 

maliyyələĢdirilməsinin uğursuzluğa düçar olması göstərilir. Bu uğursuzluq nəticəsində əmanətçilər 

və digər banklar Nyu-Yorkun bir neçə iri bankında saxladıqları pulları geri götürmələri oldu. Məhz 

bu böhrandan sonra ABġ höküməti bank sektorunu tənzimləmək üçün ―Federal Ehtiyatlar 

Sistemi‖nın yaradılması təĢəbbüslərinin irəli sürmüĢdülər. 

Birinci dünya müharibəsi baĢa çatdıqdan sonra istər qələbə qazanmıĢ, istərsə də məğlub olmuĢ 

ölkələrdə iqtisadi böhranlar baĢ verdi. Müharibənin bitməsinə baxmayaraq dağılmıĢ 

iqtisadiyyatların bərpası üçün vəsait çatıĢmazlığı vardır. Əhatə dairəsinə görə əsasən ABġ, Ġngiltərə, 

Fransa və Almaniyada bu böhran öz təsirini daha qabarıq göstərmiĢdir.  Digər tərəfdən bu böhran 

istehsalın azalması ilə bərabər tələbin çoxalması ilə xarakterizə olunur. Həmçinin aĢağıdakı səbəblər 

böhranın baĢ verməsinə gətirib çıxarmıĢdır: 

1) Müharibədən qayıdanlar iĢsizlər ordusu yaratdı ki, bu da iĢsizliyin kəskin artımına gətirib 

çixardı. 

2) Kənd təsərrüfatı məhsullrının qiymətlərinin kəskin artımı. 

3) Pul-kredit siyasətinin sərtləĢdirilməsi. 

4) Müharibənin bitməsi ilə hərbi xərclərin azalması və s. 
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1914-cü ildə Birinci dünya müharibəsi baĢlananda Avropa ölkələri artıq öz valyutalarını qızıla 

təsbit edilmiĢ məzənnə ilə dəyiĢdirmək öhdəliklərindən imtina etmiĢdirlər. Və bununla Napoleon 

müharibələri dövründən bəri dünya iqtisadiyyatının maliyyə təməl daĢı olan qızıl standartına son 

qoymuĢdurlar. Müharibənin aparılması üçün lazım olan təminat vəsaitləri böyük dövlət xərclərini 

və ticarət kəsrini tələb edirdi, lakin bu qızıl standartının fəaliyyəti Ģəraitində mümkün deyildi, axı 

pul təklifi və kreditləĢdirmə qızıl ehtiyatlarla müəyyənləĢdirilmiĢdir. Avropa məhsulların idxalını 

ödədiyinə görə böyük həcmdə qızıl itirirdi və kreditləĢdirmə o dərəcədə aĢağı səviyyəyə düĢmüĢdür 

ki, iqtisadi böhran qaçılmaz, müharibənin aparılması isə mümkünsüz idi. Buna görə qızıl standartı 

yerini dövlət kreditlərinə əsaslanan monetar standarta vermiĢdir Böyük Britaniyada, Fransada, 

Almaniyada və sonralar ABġ-da (müharibəyə qoĢulduqdan sonra) dövlət xərclərində birdən birə 

artım göstərilmiĢdir. ABġ-ın vacib hərbi təchizatcı rolunun oynaması müharibədövründə onun 

ticarət profisitinin və qızıl ehtiyatlarının birdən artmasına səbəb olmuĢdur. 

1914-cü ildən baĢlayaraq (müharibənin əvvəli) 1917-ci ilə qədər (ABġ-ın onun fəal iĢtirakçısına 

çevrilməsinə qədər) ABġ-ın qızıl ehtiyatı 64% artmıĢdır, bununla belə Avropa amerika məhsullarını 

öz qızılı ilə ödəyirdi. Lakin ABġ müharibəyə qoĢulduqdan sonra hərbi tədarüklərə görə Avropa 

ölkələrindən ödəniĢ kimi müttəfiqlərindən dövlət borclarını qəbul etməyə baĢlamıĢdır. Bu andan 

artıq ölkəyə qızıl axınları azalmağa baĢlamıĢdır, ona baxmayaraq ki, Amerika ticarət profisiti 

artmağa davam edirdi. Lakin müharibənin qurtarması ilə qızıl axınları yenidən baĢlamıĢdır, çünki 

ticarət profisiti hələ də yüksək olaraq qalmıĢdır, müttəfiqlər isə hərbi borclarını qaytarmağa 

baĢlamıĢdırlar. 

Beləliklə, bütün deyilənlərdən belə bir nəticə çıxartmaq olar ki, birinci dünya müharibəsi və 

qızıl standartın dağılması ABġ-ın qızıl ehtiyatlarının və Avropada dövlət borclarının artması ilə 

nəticələnmiĢdir. 

Tənəzzül 1920-ci ilim yanvarından baĢlayaraq, 1921-ci ilin iyul ayına kimi davam etdi. Bu 

böhran həm də deflyasiyanın səviyyəsinin yüksək olması ilə xarakterizə olunurdu. ĠĢsizlər 

ordusunun çoxalması iqtisadiyyatda Ģok effekti yaratdı. Belə ki, 1918-ci ildə 2,9 milyon insan hərbi 

sahədə fəaliyyət göstərirdi, bu rəqəm 1919-cu ildə 1,5 milyona, 1920-ci ildə isə 380 minə düĢdü. 

ĠĢçi qüvvənin çoxalması iĢsizliyin artımı il yanaĢı, kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatı artırdı və 

bu da qiymətlərdə kəskin artım ilə müĢahidə olunmağa baĢladı. Ġqtisadiyyatın digər sahələrində 

xüsusən də maĢınqayırma və metallurgiyada müharibənin bitməsi ilə əlaqədar durğunluq muĢahidə 

olunurdu və bu da iĢsizlər ordusunun daha da artmasına səbəb olurdu. Bunun nəticəsi olaraq böhran 

illərində dəfələrlə hökümətin iqtisadi siyasətinə qarĢı etirazların sayı bir neçə dəfə artmıĢdı. Təkcə 

1919-cu ildə 4 milyon iĢçi tətil elan etmiĢdi. Ən çox etiraz halları da məhz metallurgiya, kənd 

təsərrüfatı və kömür sahələrində çalıĢan iĢçilərin payına düĢürdü.  

1920-ci illərdə beynəlxalq kapital bazarlarında kütləvi sürətdə pul axınlarının Avropaya 

istiqamətlənməsi baĢ verirdi ki, burada da əlbəttə ki, ABġ əsas söz sahibi idi. Belə ki, ABġ-nın 

Almaniyaya verdiyi böyük məbləğdə borcu o, Ġngiltərə və Fransaya hərbi kompensasiyaların 

ödənilməsinə sərf edirdi. Sonra bu pullar yenidən ABġ-a qayıtdı. Ġngiltərə və Fransa amerikalılara 

olan hərbi borcları məhz belə ödədilər. Geri qayıtmıĢ kapital axını sayəsində amerikalılar 

Almaniyaya yeni məbləğdə borc verə bildilər. Almanlar isə bunu qalib ölkələrə repatriasiya 

kvotalarının və əvvəlki Amerika kreditləri üçün olan faizlərin ödənilməsinə istifadə etdilər. Bundan 

baĢqa,  məğlub olmuĢ dövlətlər bu pullardan ölkənin infrastruktur və konsert zalları, ictimai əyləncə 

komplekslərinin tikilməsinə səxavətlə istifadə etdilər. Bunun nəticəsi hiperinflyasiya və bir çox 

nəhəng Almaniya və Avstriya banklarının iflası oldu.  



407 
 

1921-ci ildən baĢlayaraq ―Federal Ehtiyatlar Sistemi‖ pul təklifini və kreditləĢdirmənin 

artmasını açıq bazarda əməliyyatların aparması ilə tənzimləməyə baĢlamıĢdır. Həmin ildə o ölkəyə 

qızıl axınları ilə nəticələnən likvidlik artımını tarazlaĢdırmaq məqsədilə dövlət borc öhdəlikləri və 

kommersiya veksellərinin böyük həcmdə satıĢını həyata keçirmiĢdir. Nəticədə, həmin ildə qızıl 

ehtiyatların 19%-lik artımına baxmayaraq, kreditləĢdirmə 8% düĢmüĢdür və ölkədə müvəqqəti 

kəskin enmə baĢ vermiĢdir. 1921-ci ildəs ənaye istehsalın bu göstəricisi 25%, ümumi milli 

məhsulun həcmi isə 8.7% azalmıĢdır. Beləliklə də ―Böyük böhrana‖ dünyanın aparıcı dövlətləri 

qeyri-stabil iqtisadi və siyasi durumda yaxınlaĢırdılar ki, bu da 1929-cu ildə baĢlayacaq böhranın 

iqtisadi və siyasi fəsadlarının daha da kəskin olmasına gətirib çıxaracaqdı. 

Göründüyü kimi bu XXI əsrə doğrü irəlilədikcə siyasətlə iqtisadiyyatın bir-biri ilə sıx bağlı 

olması və bir birində tamamilə asılı olması görülməkdədir. Və bu proses artıq qlobal xarakter alaraq 

özünü vahid mexanizm kimi göstərməkdədir. Artıq bir ölkənin siyasi və axdu iqtisadi problemi yerli 

problem kimi anlaĢılmır. Bu isə o deməkdir ki, bir ölkənin yaranmaqda olan problemi regional və 

hətta qlobal təsirə malik olmaq təhlükəsini yaradır ki, bu da digər ölkələri birlikdə fəaliyyət 

göstərməyə sövq edir. Bütün bu qeyd olunan proseslər XIX əsrən baĢlayaraq müasir dövrün Ģəklini 

almaqla iki əsr boyunca ―inkiĢaf‖ mərhələsini keçmiĢlər ve keçməkdədirlər. Artıq hər hansı bir 

siyasi prosesə sıradan bir yerli təsir qüvvəsi kimi baxılmamaqdadır və eyni zamanda da dünya 

iqtisadiyyatının getdikcə vahid xarakter alması qeyd olunan bu proseslərə daha həssas yanaĢma 

tətbiq olunmasını tələb olunmaqdadır. 
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ОПРЕДЕЛЕНИИ ОТРАСЛЕВЫХ ПРИОРИТЕТОВ С 

УЧЕТОМ СЛОЖИВШИХСЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

 

Цели развития экономики страны и приоритеты экономической политики 

целесообразно определять исходя из объективных закономерностей современного 

экономического роста. Достижение конкурентных преимуществ возможно мерами, 

которые должны быть определенными в промышленной политике, предполагающие 

активную роль государства, которая дополняет рыночные механизмы, координирующие 

хозяйственную деятельность.  

Ключевые слова: промышленность, закономерности, не нефтяной сектор, 

промышленная политика, роль государства, конкурентоспособность, реформы, отраслевая 

структура ,модернизация.  
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ÜSTÜNLÜK TƏġKĠL EDƏN QANUNLAR, SEKTOR PRĠORĠTETLƏRĠ MÜƏYYƏN 

NƏZƏRƏ ALARAQ DÖVLƏTĠN ROLU 

 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf məqsədlərini və prioritet sahələrin müəyyən edilməsində müasir 

iqtisadi inkişafın qanunauyğunluqları nəzərə alınmalıldir. Aparılan  sənayeləşmə siyasətinin qeyri-

neft sahəsinin dinamik inkişafa təkan verəcək. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın davamlı inkişafını və 

rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını, müasir elmi və texnoloji nailiyyətlərə əsaslanan informasiya və 

kommunikasiya texnologiyaları sahələrinin genişləndirilməsini, elmi tədqiqatlar aparılmasını və 

yeni informasiya texnologiyalarının işlənilməsi üzrə müasir komplekslər yaradılmasını təmin 

edəcək. 

Açar sözlər: sənaye, qanunauyğunluq, qeyri-neft sektoru, rəqabət, sahə strukturu, 

modernləşdirilmə. 
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THE STATE'S ROLE IN DETERMINING SECTORAL PRIORITIES, TAKING INTO 

ACCOUNT THE PREVAILING LAWS 

 

Development goals of the economy and economic policy priorities can usefully be measured on 

the basis of objective laws of modern economic growth. Achieving competitive advantage possible 

measures that need to be identified in the industrial policy, suggesting an active role of the state, 

which complements the market mechanisms that coordinate economic activity.  
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Экономические реформы, проводимые в Азербайджане, характеризуются изменением 

отраслевой структуры промышленности. Изменились отраслевые пропорции между 

добывающими и обрабатывающими отраслями в пользу первых, что привело к ухудшению 

структуры промышленности. Для выравнивания положения Президент страны принял 

Концепцию развития «Азербайджан - 2020: взгляд в будущее», т.к. происходящие 

структурные изменения ставят задачу перехода к новому типу социально – экономического 

развития, основанного на знаниях, на достижениях науки и техники. 

  В наши дни модернизация  является главной целью экономической политики 

государства. Но при этом, имеется ввиду не столько обеспечение высоких темпов 

экономического роста, сколько преимущественная ориентация на повышение качества 

промышленного потенциала, его научно-технического уровня и экономической 

эффективности. И в этом важная роль отводится структурным изменениям в экономике. 

Основным направлением динамики структуры промышленности должен стать переход к 

наукоемким отраслям. Развитие новых отраслей способствует общему повышению 

эффективности промышленного производства. Продукция этих отраслей создает 

возможность для технической модернизации старых, традиционных отраслей 

промышленности. И чем быстрее происходит в промышленной структуре сдвиг к 

наукоемким отраслям, тем выше темпы роста эффективности промышленного производства 

в целом, выше конкурентоспособность национальной продукции. То есть, необходима 

индустриальная политика, государственное планирование и ускоренный межотраслевой 

перелив ресурсов. А перераспределение ресурсов необходимо начать уже с тех отраслей, 

которые начинают утрачивать свои сравнительные преимущества. Здесь необходима система 

мер государственного воздействия по стимулированию перелива труда и капитала из старых 

в новые отрасли и по свертыванию части производственного аппарата старых отраслей: 

- государственная поддержка всех принятых программ и концепций  по развитию 

наукоемких и высокотехнологических отраслей в промышленном комплексе; 

- преобразование промышленных предприятий с технико-технологической стороны и 

переход к современным методам управления; 

- диверсификация производства конкурентоспособной промышленной продукции; 

- создание промышленных кластеров и современных промышленных комплексов, техно 

парков; 

- стимулирование инвестиционно-инновационных процессов; 

- обеспечение высоких темпов развития промышленности и повышение 

производительности труда; 

- содействие развитию системы высшего и среднего специального образования, 

повышение научно-технического и кадрового потенциала, подготовка квалифицированных 

специалистов; 

- расширение международных связей промышленных предприятий и стимулирование 

экспорта. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASININ XARĠCĠ ĠQTĠSADĠ SĠYASƏTĠNĠN 

TƏKMĠLLƏġDĠRĠLMƏSĠNDƏ GÖMRÜK SĠSTEMĠNĠN ROLU 

 

 Xarici iqtisadi siyasət dünya bazarında müəyyən imtiyazlı ölkənin iqtisadiyyatın əldə 

edilməsinə yönəlmiş və daxili bazarın xarici malların rəqabətindən müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlər 

sistemidir. Bu, dövlətin xarici, daxili və iqtisadi siyasətinin mühüm həlqəsidir. Xarici iqtisadi 

siyasətin məzmunu ölkənin ictimai quruluşunun təbiəti, milli təsərrüfatın müvafiq vəzifələri, eləcədə 

xarici amillərin yekunu ilə şərtlənir. 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННОЙ СИСТЕМЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 

ЗАРУБЕЖНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Внешнеэкономическая политика - система мер, направленных на защиту  внутреннего 

рынка, от конкуренции со стороны иностранных товаров и приобретение экономика 

определенной страны в мировой рынке. Это внешней, внутренней и экономической политики 

является важным элементом. Содержание внешнеэкономической политики страны 

обусловлено с характером социальной структуры  и с целом национальной экономики, а 

также результатом внешних факторов. 
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THE ROLE OF CUSTOMS SYSTEM IN IMPROVEMENT OF THE FORIEGN 

POLICY OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC 

 

Foreign economic policy - a system of measures aimed at protecting the domestic market from 

competition from foreign goods and the acquisition of a particular country's economy in the global 

market. This is foreign, domestic and economic policy is an essential element. The content of 

foreign economic policy of the country conditioned by the nature of the social structure and the 

whole national economy, as well as the result of external factors. 
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Xarici iqtisadi siyasətin ölkənin xarici və daxili siyasəti ilə təbii qarĢılıqlı əlaqəsi dünya 

təsərrüfatının mürəkkəb koordinant sistemində milli iqtisadiyyatla inkiĢaf edən qarĢılıqlı fəaliyyətin 

tərkibində tamamlanır. Dünya təsərrüfat əlaqələrində tendensiya modifikasiyasının növbəti 
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Ģənəkəsini müəyyənləĢdirir: milli iqtisadiyyat beynəlmiləlləĢmiĢ istehsal həlqələrinin tərkib 

hissəsinə çevrilərək və Ģəbəkənin məcmu elementlərinə təsir göstərərək cəlb olunur. Iqtisadi 

siyasətin əsas istiqamətləri xarici iqtisadi fəaliyyətin məcmusunu tənzimləyir: mal və xidmətlərin 

beynəlxalq qarıĢığı, maddi, əmək, pul və intellektual resurslar. Onun tərkib hissəsi xarici ticarət 

siyasəti, istehsal və elmi texniki əməkdaĢlıq sahəsində siyasət, valyuta-kredit siyasəti, xarici 

investisiyalar sahəsində siyasət, texnologiya və s. ötürülməsində siyasət. 

Dövlətin xarici iqtisadi siyasətinin hazırlanması müəyyən baza tələb edir: 

- Iqtisadi institutların müvafiq sistemi 

- Dövlətin milli xüsusiyyətlərini nəzərə alan xarici iqtisadi siyasətin formalaĢması üçün nəzəri 

baza 

- Lobbiçilik spərini təmin edən cəmiyyətin demokratikləĢməsini zəruri səviyyəsi 

- Iqtisadiyyatda bu və ya digər lider həlqələrini təmin edə bilən milli bazar strukturunun geniĢ 

Ģəbəkəsinin formalaĢması 

Xarici ticarət XĠF-in ən mühüm forması olub bu fəaliyyətin 80%-ə qədərini təĢkil edir. Bu 

baxımdan xarici ticarətin tənzimlənməsi milli iqtisadiyyat üçün çox mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Bu gün dünya təsərrüfatında baĢ verən proseslər, elmi-texniki inqilab və beynəlxalq əmək 

bölgüsünün dərinləĢməsi fonunda istehsalın və kapitalın beynəlmiləlləĢməsi düĢünülmüĢ xarici 

ticarət siyasətinin aparılmasını zəruri edir. Xarici ticarət siyasəti – xarici ticarətin tənzimlənməsi 

məqsədi ilə dövlət tərəfindən həyata keçirilən iqtisadi, inzibati, təĢkilati və hüquqi tədbirlərin 

məcmusudur. Bu proseslər dövlətlər arasında ticarət iqtisadi əlaqələrin geniĢlənməsi, çoxmillətli 

sahibkarlığın və xüsusilə TMK-ların fəaliyyətinin miqyasının geniĢlənməsi, xarici ticarət 

əlaqələrinin rolunun artması və son nəticədə dövlətlərin qarĢılıqlı iqtisadi asılılığının güclənməsində 

əks olunur. 

Azərbaycan Respublikasında xarici iqtisadi siyasətin formalaĢmasında və həyata keçirilməsində 

gömrük orqanlarının rolu böyükdür. Bununla belə bütün Ģəxslər mal və nəqliyyat vasitələrini 

bərabər əsaslarla Azərbaycan Respublikası ərazisinə gətirmək və bu ərazidən apara bilmək 

hüququna malikdir. Malların və nəqliyyat vasitələrinin Respublikaya gətirilməsi və aparılması , o 

cümlədən xarici iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsi hüququ Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiyası ilə təsdiq edilmiĢdir. Gömrük iĢi yüzilliklərdir ki, fəaliyyət göstərir və dünyanın 

istənilən dövlətində əsas struktur elementlərindən biri sayılır. Gömrük fəaliyyəti bilavasitə ticarətin 

inkiĢafı ilə bağlıdır. Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini əldə etdikdən sonra 1992-ci ilin 

yanvarında prezident fərmanı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi yaradıldı. Bakı 

gömrükxanasının mövcud olduğu müddətlərdəki fəaliyyətini əks etdirən sənədli materiallar hazırda 

iki dövlət arxivində saxlanılır. Azərbaycan Respublikasının gömrük xidməti xarici iqtisadi 

fəaliyyətin tənzimlənməsi və gömrük siyasətinin həyata keçirilməsinin ən mühüm institutudur. 

Respublika icra hakimiyyəti sisteminə daxil olan gömrük xidməti Prezident və hökumət tərəfindən 

gömrük orqanları qarĢısında qoyulan məsələləri həll etməyə qabil olan hüquqi baza və gömrük 

infrastrukturuna malikdir. Gömrük xidmətinin dövlət büdcəsinin gəlir hissəsinin 

formalaĢdırılmasında rolu ildən-ilə artır və dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin, eləcə də, xarici ticarət 

əlaqələrinin inkiĢaf etdirilməsinin təmin edilməsində mühüm faktora çevrilir. Bununla belə, həm 

gömrük siyasəti, həm də onun həyata keçirilməsi metodları, eləcə də gömrük xidmətinin maddi-

texniki, kadr, elmi-metodik, hüquqi informasiya təminatı sahələrində təkmilləĢdirilməyə ehtiyac 

duyulur. Bilavasitə xarici iqtisadi siyasətin formalaĢmasında gömrük siyasətinin rolu qaçılmazdır. 

Gömrük siyasəti – dövlətin xarici ticarət dövriyyəsinin gömrük sahəsindən mal və nəqliyyat 
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vasitələrinin uyğun gömrük rejimləri müəyyən edilməsi vasitəsilə keçirilməsinin dövlət 

tənzimlənməsi üzrə məqsədyönlü fəaliyyət istiqamətlərini təyin edir. Gömrük siyasəti xarici ticarət 

fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin əsas prinsipləri ilə müəyyən edilir :  

 Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin tərkib hissəsi kimi vahid xarici ticarət 

siyasəti; 

 Xarici ticarət fəaliyyətinin vahid dövlət tənzimlənməsi sistemi və onun həyata keçirilməsinə 

nəzarət; 

 Vahid valyuta nəzarət siyasəti; 

 Azərbaycan gömrük ərazisinin bütövlüyü; 

 Xarici ticarət fəlaiyyətinin dövlət tənzimlənməsinə iqtisadi tədbirlərə üstünlük verilməsi; 

 Xarici ticarət fəaliyyəti iĢtirakçılarının bərabərliyi və hər hansı formada ayrıseĢkiliyə yol 

verilməməsi; 

 Xarici ticarət fəaliyyəti iĢtirakçılarının hüquq və qanuni maraqlarının dövlət tərəfindən 

qorunması; 

 Dövlət və onun orqanlarının xarici ticarət fəaliyyətinə lüzumsuz müdaxilələrin, onun 

iĢtirakçılarına və bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatına zərər vurulmasının istisna edilməsi. 

Gömrük siyasəti dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə xidmət etməlidir. Iqtisadi 

təhlükəsizlik məsələləri iqtisadiyyatın Azərbaycan Respublikasının sosial, siyasi, müdafiə 

qabiliyyətinin və mütərəqqi inkiĢafının kifayət edəcək səviyyəsini təmin edə bilən vəziyyətini 

tarazlaĢdırma problemlərinin həlli yollarını, mümkün xarici və daxili təhlükələrə, onun iqtisadi 

maraqlarının xarici fəsillərdən asılı olması və kifayət qədər xətərdən qorunması qabiliyyətini 

nəzərdə tutur. 

Gömrük siyasətinin mahiyyəti öz əksini gömrük tarif qanunvericiliyində, müxtəlif istiqamətli 

beynəlxalq gömrük birlikləri və münasibətləri yaradılmasında, sərbəst gömrük və ticarət zonalarının 

təĢkil edilməsində tapır. Gömrük siyasəti dövlətin iqtisadi və xarici ticarət siyasətinin ayrılmaz 

hissəsidir. Buna görə də hökümətin ümumi iqtisadi strategiyasının məqsəd vəzifələrindən asılıdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkiĢaf səviyyəsi və daxili istehsalçıların beynəlxalq rəqabət 

qabiliyyətindən asılı olaraq xarici iqtisadi siyasətin, o cümlədən də gömrük siyasətinin nisbətən 

dəqiq konturlara malik dörd növü müĢahidə edilir: 

 Proteksionuzm 

 YumĢaq proteksionizm 

 YumĢaq sərbəst ticarət 

 Sərbəst ticarət (fritrederçilik) 

Bu istiqamətlər, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının xarici iqtisadi müdaxilələrə açıqlıq 

dərəcəsini nümayiĢ etdirir. 

Proteksionist gömrük siyasəti yerli istehsalın inkiĢafı üçün daha əlveriĢli Ģərait yaradılmasına 

yönəlib. Onun əsas məqsədi idxal edilən mallara gömrük vergi qoymasına daha yüksək səviyyəsini 

tətbiq etməklə əldə edilir. 

Proteksionist siyasətdən fərqli olaraq aərbəst ticarət siyasəti gömrük rüsumlarının daha aĢağı 

minimum səviyyəsini nəzərdə tutur. Daxili bazara xarici malların daha çox cəlb edilməsinə təhrik 

edir.  

Vahid sistem kimi gömrük orqanı Gömrük Məcəlləsində nəzərdə tutulan bütün təĢkilatları 

özündə cəmləĢdirir. AR Gömrük Komitəsinin tərkibinə daxildir: Naxçıvan gömrük komitəsi, Bakı 
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BaĢ gömrük idarəsi, Astara gömrükxanası, Balakən gömrükxanası. Hava hüdudlarında BaĢ Gömrük 

idarəsi, Yevlax gömrükxanası, Gəncə gömrükxanası, xaçmaz gömrükxanası, Biləsuvar 

gömrükxanası, ġirvan gömrükxanası, Sədərək gömrükxanası, Tovuz gömrükxanası, Culfa 

gömrükxanası, Mərkəzi labaratorriya, ―Azərterminal Kompleksi‖ – xarici əlaqələr birliyi, avtomobil 

təsərrüfatı, tədris mərkəzi.  

AR DGK –si hüquq mühafizə orqanı statusuna malikdir. Vahid sistem kimi gömrük komitəsi 

bütün gömrük orqanlarının məcmusudur. Onlar gömrük iĢinin həyata keçirilməsində qarĢılıqlı 

əlaəqdə və qarĢılıqlı hərəkətdə olmaqla ümumi prinsiplər sisteminə əsaslanər:  

Bütövlülük – gömrük sistemi orqanlarının bir-biri ilə qarĢılıqlı əalaqə və qarĢılıqlı asılılığı 

zamanı öz funksiyasının yeinə yetirilməsinin nəticəsini göstərir. 

QuruluĢ uyğunluğu – gömrük orqanları sisteminin özünəməxsus təĢkilati quruluĢ formalarının 

yaradılması, onların əlaqə və münasibətlər çərçivəsində, gömrük iĢində vahid texnoloji prosesin 

həyata keçirilməsi deməkdir.  

Iearxiya – sistemi gömrük iĢinin həyata keçirilməsində gömrük orqanlarının səlahiyyətlərinin 

və funksiyalarının bölüĢdürülməsi tabeçilik prinsiplərinə əsaslanmaqla Ģaquli və üfiqi münasibətləri 

xarakterizə edir.  

QarĢılıqlı asılılıq – sistemi müxtəlif birliklərin və iĢtirakçıların xarici iqtisadi fəaliyyətdə fövlət 

hakimiyyət orqanları və gömrük orqanları ilə birlikdə qarĢılıqlı münasibətlərini xarakterizə edir. Hər 

bir sistemin xarakterizə cizgiləri ona müstəqillik verə bilən məqsədyönlü istiqamətin və məqsədə 

uyğunluğun olmasıdır. 

Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin əsas funksiyaları aĢağıdakılardır: 

1. Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢini təĢkil etmək və onu təkmilləĢdirmək; 

2. Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətini həyata keçirmək; 

3. Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini və 

təhlükəsizliyini qorumaq; 

4. Öz səlahiyyətləri daxilində Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinin vahidliyini təmin 

etmək; 

5. Azərbaycan Respublikasında qabaqcıl gömrük tənzimlənməsi vasitələrinin tətbiqini təĢkil 

etmək; 

6. Ġcrasına nəzarət gömrük orqanlarına həvalə olunmuĢ gömrük iĢinə dair və digər 

qanunvericiliyinə əməl olunmasını təmin etmək. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi ona həvalə edilmiĢ funksiyalara 

əsasən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq aĢağıdakı vəzifələri 

yerinə yetirir: 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük siyasətinin həyata keçirilməsi üçün hüquqi, iqtisadi, 

təĢkilati mexanizmlər hazırlayır və onların həyata keçirilməsini təmin edir; 

 Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢinin inkiĢafı proqramını hazırlayır və həyata keçirir; 

 Gömrük nəzarətinin həyata keçirilməsini və təkmilləĢdirilməsini təĢkil edir, bu cür nəzarətin 

səmərəliliyinə zərər vurmadan onun sadələĢdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi üçün tədbirlər görür; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallar barəsində qiymətlərin 

tənzimlənməsi və digər qeyri-tarif tədbirləri də daxil olmaqla, iqtisadi proqramların iĢlənib 

hazırlanmasında iĢtirak edir və öz səlahiyyətləri daxilində onların həyata keçirilməsini təĢkil edir; 

 Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallardan vergilərin, gömrük 
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rüsumlarının, aksizlərin, habelə digər gömrük ödəniĢlərinin alınmasını, beynəlxalq avtomobil 

daĢımalarını yerinə yetirən xarici ölkələrin nəqliyyat vasitələrinə sərhəddə «Ġcazə» blanklarının 

verilməsinə görə dövlət rüsumunun tutulmasını təĢkil edir; 

 Gömrük rüsumlarının, müvafiq dövlət rüsumlarının, vergilərin vaxtında və tam həcmdə 

dövlət büdcəsinə köçürülməsini təmin edir; 

 Malların və nəqliyyat vasitələrinin gömrük rəsmiləĢdirilməsinin həyata keçirilməsini təĢkil 

edir, onun təkmilləĢdirilməsi və sadələĢdirilməsi üçün tədbirlər görür; 

 Müstəqil surətdə, yaxud zəruri olduqda digər hüquq-mühafizə orqanları cəlb edilməklə 

gömrük nəzarəti zonası rejiminə riayət olunmasına nəzarəti təmin edir, gömrüyün infrastruktur 

obyektlərinin mühafizə sistemini təĢkil edir, Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədinin 

qorunması məqsədi ilə digər tədbirlər də həyata keçirir; 

 Ġcrasına nəzarət Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarına həvalə olunmuĢ gömrük 

iĢi üzrə və digər qanunvericilik aktlarına əməl olunmasını təmin edən tədbirlər sistemini hazırlayır 

və həyata keçirir; 

 Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢi haqqında qanunvericiliyin tətbiqi təcrübəsini 

ümumiləĢdirir və təhlil edir; 

 Gömrük iĢi məsələləri ilə məĢğul olan beynəlxalq təĢkilatların iĢində iĢtirak edir; 

Azərbaycan Respublikasının gömrük iĢinə dair beynəlxalq öhdəliklərinin yerinə yetirilməsini təmin 

edir; 

 Xarici dövlətlərin gömrük və digər səlahiyyətli orqanları ilə əməkdaĢlığı və qarĢılıqlı 

fəaliyyəti həyata keçirir; 

 Gömrük iĢi sahəsində elmi-tədqiqat iĢlərinin aparılmasını təĢkil edir; 

 Xarici dövlətlərin gömrük siyasətini və bu dövlətlərdə gömrük iĢinin vəziyyətini öyrənir və 

təhlil edir; 

 Gömrük idarələri, gömrükxanalar, gömrük postları, gömrük laboratoriyaları, elmi-tədqiqat 

və tədris müəssisələri, hesablama mərkəzləri yaradır və ləğv edir; 

 Azərbaycan Respublikası gömrük orqanlarının vahid avtomatlaĢdırılmıĢ məlumat sisteminin 

yaradılmasını, fəaliyyət göstərməsini və təkmilləĢdirilməsini təmin edir; 

 Azərbaycan Respublikasında gömrük iĢinin inkiĢafı üzrə həyata keçirilən tədbirləri 

maliyyələĢdirir və s. 

Mövcud qanunvericilik və inkiĢaf konsepsiyalarına uyğun olaraq AR xarici iqtisadi siyasətinin 

təkmilləĢdirilməsi üçün ilkin olaraq gömrük sistemində yeni fəaliyyət istiqamətləri yaranmalıdır. 

Belə ki, ölkənin daxili inkiĢaf səviyyəsi, daxili bazarın rəqabət qabiliyyəti, sənayenin inkiĢaf 

istiqamətləri, istehsal texnologiyasının texnoloji platforması tam olaraq sərbəst fəaliyyət göstərməli 

və heç bir maneə qarĢısında tsiklik diskriminasiyalara məruz qalmamalıdır. Buna görə də ölkə 

prezidentinin hər il yeni inkiĢaf konsepsiyalarının daha da təkmilləĢdirilmiĢ versiyalarına imza 

ataraq fərman və sərəncamlar qəbul edir. Bütün bu planlaĢdırılmıĢ və ya qarĢıya qoyduğumuz 

məqsədlərə çatmaq üçün də xarici iqtisadi siyasət düzgün qəbul olunmalıdır. Xarici təhlükələrdən 

və təsirlərdən qorunmalıyıq. Bu funksiyanı da əyani surətdə ölkənin gömrük orqanları həyata 

keçirir. Əvəzsiz rolu olan gömrük sistemi qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuĢ qaydada ölkənin xarici 

iqtisadi siyasətini bir hissəsini mühüm bir vəzifə kimi yerinə yetirir. 
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The articles investigates the necessity to establish a national innovation system, activities of 

various companies in Azerbaijan's economy in the domain of innovations, use of the experience of 

foreign countries in establishing the national innovation system. 
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Milli innovasiya sistemi dedikdə, ümumiyyətlə, yeni bilik və teхnologiyaların istehsalı və 

yayılması prosesinin bütün iĢtirakçılarının məcmusu və həmçinin onların arasında bu proses zamanı 

təzahür edən münasibətlərin məcmusu baĢa düĢülür. 

Azərbaycanın innovasiya sisteminin yaradılmasını və innovasiya fəaliyyətinin 
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geniĢləndirilməsini Ģərtləndirən əsas amillər aĢağıdakılardan ibarətdir: 

- iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi, yeni teхnologiyalar sahəsində imkanların beynəlхalq 

iqtisadi əlaqələrdə istifadəsi; 

- elmi-teхniki və innovasiya sferalarında dövlət siyasətinin aparılması; 

- elmi nəticələrin ənənəvi inzbati-amirlik metodları ilə tətbiqinin yenisi ilə əvəz edilməsinin 

labüdlüyü; 

- ölkənin əmək potensialının bütün növləri və ilk növbədə yüksək iхtisaslı 

kadrlar üçün iĢ yerlərinin yaradılması zərurəti; 

- elm tutumlu istehsal mədəniyyətinin yenidən bərpa edilməsi 

 

    Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatı Ģəraitinə uyğun innovasiya sisteminin yaradılmasından 

söhbət getməlidir.Keçid innovasiya sisteminin хarakterik cəhətləri əsasən bunlardır: 

- bazar iqtisadiyyatından fərqli olaraq, keçid dövründə innovasiya fəaliyyəti yüksək gəlir 

verməyə qadir deyil; 

- innovasiya sferasında qeyri-büdcə ayırmaları yoх dərəcəsindədir; 

- respublikanın və digər ölkələrin bankları innovasiyaların maliyyələĢdirilməsinə maraq 

göstərmirlər; 

- yeni teхnologiyalar əsasında fəaliyyət göstərə bilən sənaye müəssisələrinin fəaliyyəti demək 

olar ki, tamamilə dayanmıĢdır; 

- elmi və elmi-хidmət müəssisələrinin fəaliyyətinin səmərəliliyi aĢağı düĢmüĢ, хüsusilə dövlət 

sifariĢi heçə enmiĢdir 

 

   Milli innovasiya sisteminin yaranmasına mane olan bir sıra amillər də vardır ki, onları aradan 

qaldırmadan bu sistemin yaradılması mümkün deyil.Belə amillərdən biri ölkədə «mənimsəyici 

təsərrüfatçılığın» geniĢ miqyasda mövcudluğu və onun durmadan inkiĢaf etməsidir.Bu 

təsərrüfatçılıq «istehsalçı təsərrüfatçılıqla» yanaĢı fəaliyyət göstərərək onun «paraziti» kimi çıхıĢ 

edir, bazar münasibətlərinin formalaĢmasını təmin edən bir sıra əhəmiyyətli proseslərin gediĢinə 

mane olur, belə tədbirləri süni olaraq, hələ təĢəkkül mərhələsində bahalaĢdırır, istehsalın bərpasında 

çətinliklər törədir.Ġkincisi, indiyədək ölkədə nə vahid innovasiya proqramları, nə də innovasiya 

layihələri üçün güzəĢtli Ģərait müəyyən edən meхanizm yaradılmamıĢdır.Bu sahədə münasibətləri 

tənzimləyən qanunvericilik sənədləri paketi hələ ki yoхdur.Üçüncü amil kimi respublikada 

intellektual mülkiyyət obyektlərinin qiymətləndirilməsi sisteminin yaradılmamasını göstərmək 

olar.Bu da bir tərəfdən özəlləĢdirilən obyektlərin qiymətinin süni olaraq aĢağı hesablanmasına 

gətirib çıхarır, digər tərəfdən də elmi-tədqiqat müəsisələrinin innovasiya fəaliyyətində iĢtirakını 

çətinləĢdirir, ona olan marağı zəiflədir.Daha bir amil də, respublikada intellektual məhsul bazarının 

yaradılmamasıdır.Ġntellektual məhsul bazarı milli innovasiya sisteminin yaradılmasının ən baĢlıca 

Ģərtidir.Bunsuz teхnologiyaların, ideyaların kommersiyalaĢdırılması mümkün deyil.Keçid Ģəraiti 

üçün vacib olan konsaltinq biznesinin respublikada lazımınca təĢəkkül tapmaması da məhz 

intellektual mülkiyyət bazarının lazımınca formalaĢmamasının göstəricisidir.Respublikamızın 

sənaye müəssisələrində innovasiyaya mane olan amillərin təsnifatı cədvəldə təsvir edilmiĢdir. 
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Azərbaycanın sənaye müəssisələrində innovasiyaya mane olan amillərin təsnifatı 

 

Ġqtisadi amillər Ġstehsal amilləri Digər amillər 

- öz pul vəsaitinin kifayət 

qədər olmaması 

- dövlət tərəfindən maliyyə 

yardımının kifayət qədər 

olmaması 

- yeni məhsullara ödəniĢ 

qabiliyyətli tələbatın aĢağı 

olması 

- yeniliklərin dəyərinin 

yüksək olması 

- yüksək iqtisadi risk 

- yeni məhsullara çəkilən 

хərclərin əvəzinin 

ödənilməməsi 

- müddətlərinin uzun olması 

- müəssisənin innovasiya 

potensialının aĢağı olması 

- iхtisaslı iĢçilərin 

çatıĢmaması  

- yeni teхnologiyalar 

haqqında 

informasiyanın çatıĢmaması 

- müəssisələr tərəfindən 

yeniliklərin qəbul 

edilməməsi 

- satıĢ bazarları haqqında 

informasiyanın çatıĢmaması 

- digər müəssisələr və digər 

elmi təĢkilatlar ilə 

koperasiya üçün imkanların 

olmaması 

- daha əvvəlki innovasiyalar nə- 

ticəsində yeni məhsullara ehtiya- 

cın olmaması 

- innovasiya fəaliyyətini tənzim- 

ləyən və həvəsləndirən qanun- 

vericilik və normativ-hüquqi sə- 

nədlərin olmaması 

- innovasiya prosesi müddətinin 

qeyri-müəyyən olması 

- innovasiya infrastrukturunun 

(vasitəçilik, informasiya, hüquq. 

Bank və s. хidmətlərinin) inkiĢaf 

etməməsi  

- teхnologiyalar bazarının inkiĢ 

Ģaf etməməsi 

 

Cədvəli təhlil edərkən, maliyyə vəsaitinin olmaması, yüksək iqtisadi risk, yeniliklərin dəyərinin 

yüksək olması, müəssisələrin innovasiya potensialının aĢağı olması, yeni teхnologiyalar və satıĢ 

bazarları haqqında informasiya çatıĢmazlığı, müəssisələr tərəfindən yeniliklərin həvəslə qəbul 

edilməməsi, innovasiya fəaliyyətini tənzimləyən və həvəsləndirən qanunvericilik və normativ-

hüquqi sənədlərin olmaması, innovasiya infrastrukturunun və teхnologiyalar bazarının lazımınca 

inkiĢaf etdirilməməsi və s. diqqəti cəlb edir. 

Müstəqillik qazandıqdan cəmi bir neçə il sonra Azərbaycana ilk gələn və bu ümid iĢığından 

birincilər sırasında bəhrələnən Ģirkətlərdən biri də «Azərsun holdinq» idi.1992-ci ildən ölkədə 

fəaliyyətə baĢlayan «Azərsun holdinq» həmin vaхtdan ötən illər ərzində ölkədə neçə-neçə iri həcmli 

investisiya layihələri həyata keçirib, ölkəyə yeyinti sənayesinin bir sıra sahələrini əhatə edən ən 

müasir teхnologiyalar gətirib və minlərlə insana normal güzəranını təmin edə biləcək iĢ yeri 

verib.Hazırda ölkədə sərmayə qoyuluĢuna və digər iqtisadi göstəricilərinə görə Ģirkətlər arasında 

liderlik edən bu holdinqə «Sun-Tea Azərbaycan» ATSC, «Bakı Yağ və Qida Sənaye» ASC, 

«Azərsun Ticarət və Dağıtım» MMC, CĠ Bank, CĠ sığorta Ģirkəti, «Bakı Karton Tara» ATSC, 

«Bakı-Tara» ATSC, «Qafqaz Konserv Zavodu» MMC və «Qafqaz  Trans Service» MMC daхildir 

2002-ci ilin əvvəllərində «Azərsun Holdinq» Ģirkətinin idarə heyətinin baĢçısı cənab Abdulbari 

Goozal Azərbaycanda yeni bir sahəyə sərmayə qoyuluĢunun perspektivlərini görür və «Qafqaz 

Trans Service» MMC-nin yaradılmasına qərar verir.2002-ci ilin aprel ayında «Qafqaz Trans 

Service» Dübəndi Neft Terminalını Caspian Trans Co Ġnc.ġirkətindən və Dübəndi Neft Bazasından 

qəbul edərək fəaliyyətə baĢlayır.Fəaliyyətə baĢladığı müddətdən Ģirkət iri həcmli investisiya 

yatırımları və gərgin əmək nəticəsində böyük nailiyyətlər əldə edib və potensial gücünün iki dəfə 

artırılmasına nail olub. 

ġirkətin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən birini yanacaq və yanacaq-sürtkü materiallarının YDM 



420 
 

(yanacaq doldurma məntəqəsi) və QDM (qaz doldurma məntəqəsi) Ģəbəkələri vasitəsilə topdan və 

pərakəndə satıĢı təĢkil edir.Hazırda ölkəmizdə Ģirkətin 57 YDM və 4 QDM-i fəaliyyət 

göstərir.Rəqiblərindən fərqli olaraq «Azpetrol» həm Bakıda, həm də Respublikanın digər 

rayonlarında obyektlərini istismara buraхmaqla, istehlak bazarında tələbatın böyük hissəsini təmin 

edib.YDM və QDM Ģəbəkəsində «Azpetrol» birinci olaraq nağdsız satıĢı həyata keçirməyə 

baĢlayıb.Bunun üçün smart kartlarından istifadə edilməsi təĢkilatlara yanacaq хərclərinin daha 

düzgün və operativ uçotunun aparılmasına Ģərait yaradıb. 

Təcrübə göstərir ki, inkiĢaf etmiĢ ölkələr öz milli mənafeyinə uyğun «Milli innnovasiya 

sistemi» formalaĢdırırlar.Bu zaman iqtisadiyyatın inkiĢafına хidmət edən yeni teхnologiyaların 

yaradılmasına və tətbiqinə, yeni istehsal proseslərinin təĢkilinə yönələn elmi birliklərə, 

stimullaĢdırıcı  

tədbirlərin tətbiqinə üstünlük verilir.Çünki innovasiya iqtisadi inkiĢafın əsas həlledici amilidir 

və onun tətbiqi ilə iqtisadiyyatda və eyni zamanda elm sektorunda ciddi dəyiĢikliklər – teхnoloji 

proseslərin təkmilləĢdirilməsi, elmi-tədqiqatların nəticələrinin reallaĢması və s. baĢ verir. 

   Keçən əsrin 80-ci illərindən baĢlayaraq, Qərb ölkələrində innovasiya biznesi geniĢ vüsət 

almıĢdır.Burada söhbət müхtəlif birgə risk müəssisələrindən, elmi-tədqiqat konsorsiumlarından, 

elmi-istehsal birliklərindən və s. gedir.Məsələn, hal-hazırda ABġ-da təqribən 60 elmi istehsal 

konsorsiumu fəaliyyət göstərir ki, burada da aparıcı sahələrin onlarla aparıcı firmaları 

birləĢmiĢdir.GeniĢ inteqrasiya proqramları Yaponiya və Qərbi Avropada da geniĢ 

yayılmıĢdır.Bundan əlavə, ABġ-da, bir sıra digər ölkələrdə (Böyük Britaniyada, AFR-da, 

Hollandiyada) keçən 10 illikdə aparıcı universitetlərin, iri tədqiqat mərkəzlərinin və 

korporasiyaların nəzdində yeni firmalar – «inkubatorlar», yeniliklər mərkəzi, «sənaye teхnologiyası 

mərkəzləri» və s. yaradılmıĢdır ki, bu kollektiv innovasiya biznesinin yeni formalarındandır. 

    ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələrdə Milli Ġnnovasiya Sistemi (MĠS) yeni teхnologiyaların yaradılmasında 

və yayılmasında iĢtirak edən müхtəlif məcmusudur.Milli Ġnnovasiya Sistemi dövlətin innovasiya 

siyasətini həyata keçirən əsas mənbədir.Respublikamız хarici iqtisadi əlaqələrin geniĢlənməsində, 

dünya dövlətlərinə inteqrasiyada maraqlıdır.Ġqtisadi inteqrasiya dövlətlərin elmi-teхniki 

potensialından və maliyyə ehtiyatlarından birgə fəaliyyət məqsədləri üçün istifadəsinə, yeni növ 

məhsulların iĢlənməsinə və istehsalına, yeni teхnika və teхnologiyaların tətbiqinə, istehsalın müasir 

metodlarla idarə olunmasına imkan yaradır.Ġri həcmli layihələrin reallaĢdırılmasında investisiyaların 

cəmləĢdirilməsi isə yekun nəticələrin alınmasını sürətləndirir. 

Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun Əsasnaməsinə əsasən, güzəĢtli Ģərtlərlə bu fonddan 

innovasiya proseslərinin reallaĢdırılması üçün də kreditlər nəzərdə tutulub.Lakin, Respublikada 

iqtisadiyyatın inkiĢafını təmin edən «modernləĢmə» siyasətinin – yeni müasir istehsal sahələrinin 

yaranması, mövcud sahələrin təkimlləĢdirilməsi, elmi-teхniki nailiyyətlərin sahibkarlar tərəfindən 

reallaĢdırılması üçün daha səmərəli Ģərait yaradılmalıdır.Tariх boyu bir çoх dövlətlərdə, habelə 

ABġ-da dövlət sifariĢlərinə əsaslanan birgə müəssisələr vasitəsi ilə kiçik və orta sahibkarlığın 

inkiĢafı dövlət tərəfindən stimullaĢdırılır və himayə olunur.Dövlət ölkədə baĢ verən sosial-iqtisadi 

prosesləri, müəssisələrin fəaliyyətini nəzarətdə saхlayır və bununla da ölkə iqtisadiyyatının 

məqsədyönlü inkiĢafını təmin edir.Bu gün dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrində, хüsusən də 

Yaponiyada dövlət tənzimlənməsinə əsaslanan birgə müəssisələr iqtisadiyyatın əsasını təĢkil 

edir.Yaponiyada хaricdən alınmıĢ lisenziya əsasında innovasiya yönümlü layihələri reallaĢdıran 

müəssisələr dövlət tərəfindən məqsədyönlü Ģəkildə stimullaĢdırılır.Bu təcrübəyə əsaslanaraq, 

respublikanın əsas istehsal sahələrini qısa bir zamanda inkiĢaf etdirmək və dünya standartlarına 
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cavab verən məhsullar istehsal etmək mümkündür.Azərbaycanda iхtiraların cəmi 20 faizi tətbiq 

olunursa, inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə bu göstərici 80 faizdən çoхdur.Təcrübə göstərir ki, inkiĢaf etmiĢ 

dövlətlərdə iqtisadiyyatın 2/3 hissəsini elmi-teхniki tərəqqinin nəticələri təĢkil edir.Ona görə də, 

elmi-teхniki potensialdan səmərəli istifadə olunması keyfiyyətcə yeni istehsal sahələrinin 

yaranmasına imkanlar açardı. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına əsasən respublikadakı müəssisələrin 25 faizi 

innovasiyanın tətbiqi ilə məĢğul olmuĢdur ki, bu da əksər iri müəssisələrin (kiçik müəssisələrin 20 

faizində innovasiya prosesləri tətbiq olunmuĢdur) payına düĢür.Halbuki, ĠĠ dünya müharibəsindən 

sonra iqtisadi cəhətdən bizdən çətin bir Ģəraitə düĢən Yaponiyada elmi-teхniki tərəqqinin və baĢqa 

dövlətlərdən alınmıĢ lisenziyaların tətbiqi əsasən kiçik müəssisələrdə həyata keçirilmiĢ və dövlət 

tərəfindən himayə olunmuĢdur.Dünya təcrübəsi göstərir ki, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan 

kiçik firma və müəssisələrdə elmi yeniliklər daha tez tətbiq olunur.Belə ki, ABġ-da kiçik elmi 

biznes dövlətin elmi-teхniki layihələrində iĢtirakı ilə stimullaĢdırılır.Kiçik və orta müəssisələrdə 

yerinə yetirilən tədqiqatlar elmi-teхniki nailiyyətlərin 50 faizini təĢkil edir və iri müəssisələrə 

nisbətən 4 dəfə çoх yeni məhsullar istehsal edirlər.   

   Əksər inkiĢaf etmiĢ dövlətlərdə kiçik və orta sahibkarlığı elmə ayrılan хərcləri artırmaqla 

daha da inkiĢaf etdirirlər.Almaniyada elmi-tədqiqat iĢlərinə ayrılmıĢ 80,7 mlrd. markanın 48 mlrd. 

markası хüsusi firma və müəssisələrdə yerinə yetirilən tədqiqatlara ayrılmıĢdır ki, həmin 

müəssisələr də yekun nəticələrin tətbiqində maraqlı olmuĢlar.Bu cür dövlətlərdə iqtisadi inkiĢafın 

artım tempi və əlveriĢli investisiya mühiti dövlət təхsisatları hesabına təmin olunur və 

investisiyaların 30 faizini təĢkil edir.Korporasiya səviyyəsində təхsisatların ən optimal strukturunu 

təĢkilati-iqtisadi, teхniki-teхnoloji və sosial amillər təĢkil edir. 

Qərbi Avropada vençur kapitalının nisbətən geniĢ bazarı Ġngiltərədə və Hollandiyada 

mövcuddur və o, əsasən, 80-ci illərdən inkiĢaf etməyə baĢlamıĢdır.Həm də burada bütün kapitalın 

təqribən yarısı tamamilə yeni yaradılmıĢ yüksək teхnoloji firmalara, yerdə qalanı isə artıq mövcud 

olan kompaniyalara, (o cümlədən, əhəmiyyətli bir hissəsi fəaliyyətdə olan amerikan 

kompaniyalarına) yönəldilir. 

   Ġnnovasiya mühitinin müхtəlif ölkələrdə fərqli хüsusiyyətlərinə baхmayaraq, onları bu sahədə 

ümumiləĢdirən хeyli cəhətlər vardır.Bu gün  

bütün inkiĢaf etmiĢ Qərb ölkələrində innovasiya mühiti və onunla bağlı olan proseslər elmi-

teхniki tərəqqi Ģəraitində gələcək inkiĢafın və iqtisadi sistemin transformasiyasının əsası, milli 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinin, iqtisadi artımın təmin edilməsinin vacib Ģərti 

kimi qəbul edilir. 

Nəhayət, göstərmək lazımdır ki, innovasiya prosesləri təkcə ayrı-ayrı ölkələr səviyyəsində 

aparılmır.Bu gün vahid innovasiya siyasəti bir sıra ölkələrin birliyi miqyasında aparılan birgə və 

razılaĢdırılmıĢ iqtisadi siyasətin əsas tərkib hissələrindən birini təĢkil edir.Bu baхımdan Avropa 

birliyi ölkələrinin təcrübəsi daha təqdirə layiqdir.Müasir dövrdə burada əlaqələndirilmiĢ halda 

həyata keçirilən innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri kimi aĢağıdakılar çıхıĢ edirlər: elmi teхniki 

və teхnoloji yeniliklərə yönəldilən vəsait üçün güzətli vergi dərəcələrinin tətbiqi; elm tutumlu kiçik 

biznesin həvəsləndirilməsi;məhsulların və qabaqcıl teхnologiyanın iĢlənib hazırlanması ilə məĢğul 

olan firmaların birbaĢa maliyyələĢdirilməsi; universitet və elmtutumlu məhsulların yaradılması ilə 

məĢğul olan Ģirkətlərin birgə əməkdaĢlığının həvəsləndirilməsi və s.Bütün bu tədbirlər son nəticədə 

Avropa birliyi ölkələrinin hər birində innovasiya mühiti üçün bərabər imkanların və eyni iqtisadi 

mühitin yaradılmasına yönəldilmiĢdir 
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Aparılan təhlilə əsasən müəyyənləĢdirilmiĢdir ki, yüksək kredit ödəmələri, vergi ödəmələrinin 

təkmilləĢməməsi, sifariĢçinin ödəmə qabiliyyətinin aĢağı olması, хammal və materiallar ilə bağlı 

problemlər, inzibati müdaхilələr, dövlət tərəifndən lazımi köməyin göstərilməməsi və  

s. innovasiya fəaliyyətini ləngidən amillərdir.Ümumiyyətlə, innovasiya proseslərinin tətbiqi ilə 

məĢğul olan müəssisələrin dövlət tərəfindən himayə olunması zəruridir və sosial-iqtisadi inkiĢafa 

ancaq bu yolla nail olmaq mümkündür. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASI YENĠ ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAF MƏRHƏLƏSĠNDƏ 

  

“Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə uğurla inkiĢaf edir. Mən əminəm ki, gələcəkdə 

Azərbaycan dünyaya günəĢ kimi doğacaq!” 

Heydər Əliyev, Ümummilli Lider 

 

―Biz öz iqtisadiyyatımızı inkiĢaf etdiririk. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən artıq oturuĢmuĢ dövlət 

kimi tanınır. Mən hesab edirəm ki, biz artıq iqtisadi sahədə keçid dövrünü baĢa vurmuĢuq!‖  

Ġlham Əliyev, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Əldə olunmuş nailiyyətlər sonrakı illərdə ölkə iqtisadiyyatının davamlı və dinamik inkişafı üçün 

möhkəm zəmin yaratmışdır. Davamlı və dinamik inkişaf məntiqinə əsaslanan bu siyasətin həyata 

keçirilməsi nəticəsində qazanılmış uğurlar daha da möhkəmləndirilmiş, bu dövrdə makroiqtisadi 

sabitlik qorunub saxlanılmış, iqtisadiyyatın diversifikasiyası, qeyri-neft sahələrinin, regionların 

inkişafı sürətlənmiş, strateji valyuta ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi təmin olunmuş, milli 

valyutanın sabitliyi, bank sisteminin etibarlılığı artırılmış, konservativ xarici borclanma 

strategiyası həyata keçirilmiş, sahibkarlığa dövlət dəstəyi gücləndirilmiş, əhalinin sosial rifahı 

davamlı olaraq yaxşılaşmışdır. İqtisadiyyatın diversifikasiyası ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlərin 

sistemli, ardıcıl reallaşdırılması üçün dövlət başçısının fərman və sərəncamları ilə inkişaf 

proqramları təsdiq edilmiş və uğurla icra olunur. 

Açar sözlər: ÜDM, dinamik inkişaf, iqtisadi siyasət, milli iqtisadiyyat 
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА В НОВОМ ЕТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Достижения в этой области заложили прочный фундамент для устойчивого и 

динамичного развития экономики. Реализация этой политики, основанной на принципах 

успехов устойчивого и динамичного развития укреплятся, в этот период сохранена 

макроэкономическая стабильность, ускоряется диверсификация экономики, развиваются 

области ненефтяного сектора и регионов страны, обеспечивается эффективное 

использование стратегических валютных резервов и стабильность национальной валюты, 

возрастает надежность банковской системы, осуществляется консервативная стратегия 

внешних заимствований, усиливается государственная поддержка предпринимательства, 

улучшаются условия социального благополучия. Намеченные мероприятия по 

диверсификации экономики осуществляются в систематической последовательности 

указами и распоряжениями Президента утверждаются программы развития и успешно 

реализуются. 

Ключевые слова: ВВП, динамичное развитие, экономическая политика, национальная 

экономика 
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Karim Mamedov, 
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AZERBAIJAN REPUBLIC IN A NEW PERIOD OF DEVELOPMENT  

 

The triumphs of the following years laid a solid foundation for sustainable and dynamic 

development of the economy. Implementation of this policy based on the principles of sustainable and 

dynamic development successes strengthened, maintained macroeconomic stability, economic 

diversification and non-oil sectors and districts, efficient use of strategic currency reserves, the 

stability of the national currency, the banking system increased reliability, conservative external 

borrowing strategy implemented, state support for entrepreneurship, social well-being improved 

continuously. Measures intended to diversify the economy in a systematic, consistent implementation 

of decrees and orders of the President and approved by the development programs being carried out 

successfully. 

Key words: GDP, the dynamic development, economic policy, the national economy 

 

 Dövlət suverenliyinin bərpasından sonra Azərbaycan Respublikasında demokratik dövlət 

quruculuğunun həyata keçirilməsi və azad bazar münasibətlərinə əsaslanan  milli iqtisadiyyatın 

formalaĢdırılması obyektiv zərurətə çevrildi. Belə ki, dünya ölkələrinin inkiĢaf təcrübəsinə əsasən 

istənilən cəmiyyətdə davamlı sosial-iqtisadi inkiĢafa və yeniləĢməyə yalnız çoxmülkiyyətli 

iqtisadiyyat, azad rəqabət və liberal qiymətlər Ģəraitində nail olmaq mümkündür. Qeyd etmək lazımdır 

ki, iqtisadi transformasiya prosesi adətən təkamül yolu ilə baĢ verir və bir qayda olaraq iqtisadi 

münasibətlərin bütün səviyyələrini əhatə edir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünü iki 

əsas mərhələyə ayırmaq olar: 1991-1994-cü illəri əhatə edən tənəzzül  və 1995-ci ildən baĢlayaraq 

bərpa və dinamik inkiĢaf dövrləri. 

Birinci dövr üçün olduqca mürəkkəb siyasi və sosial-iqtisadi vəziyyət səciyyəvi idi. Belə ki, 90-cı 

illərin əvvəlində Sovet Ġttifaqının süqutu, müəssisələr arasında mövcud əlaqələrin pozulması, o 

dövrdəki siyasi rəhbərliyin səriĢtəsizliyi, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi, 1 

milyondan artıq soydaĢımızın  doğma yurd-yuvasından didərgin düĢməsi, Azərbaycanın iqtisadi, 

siyasi, informasiya blokadasına alınması ölkənin sosial-iqtisadi həyatında xaosa gətirib çıxarmıĢdı. 

Bu mərhələnin iqtisadi mənzərəsi həmin illərin makroiqtisadi göstəricilərində daha aydın nəzərə 

çarpır. 1991-1994-cü illər ərzində ölkə iqtisadiyyatında ÜDM hər il orta hesabla 16,5% azalmıĢdı. Tə-

nəzzül meyli sənayedə xüsusilə kəskin xarakter almıĢ, 1985-ci ilə nisbətən sənaye istehsalının həcmi 

1991-ci ildə 10%, 1992-ci ildə 37%, 1993-cü ildə isə 50%-ə qədər azalmıĢdı. Ölkə istehsal 

potensialının demək olar ki, 2/3-ni itirmiĢdi. Ġstehsal sahələrinin sıradan çıxması nəticəsində iĢsizlik 

səviyyəsi artmıĢdır. 1992-ci ildə inflyasiya səviyyəsi əvvəlki ilə nisbətən 4,9 dəfə artaraq 1012,3% 

təĢkil etmiĢ, 1994-cü ildə isə özünün ən yüksək həddinə, hiperinflyasiya mərhələsinə - 1763,5%-ə 

çatmıĢdı. Büdcə kəsirinin ümumi daxili məhsula nisbəti 1991-ci ildəki 0,1%-dən 1994-cü ildə 13%-ə 

qədər artmıĢdı və büdcə kəsiri bütövlükdə Milli Bank tərəfindən maliyyələĢdirilirdi. 1992-1994-cü 

illərdə xarici ticarət dövriyyəsinin həcmi 42% azalmıĢ, 1994-cü ilədək ölkə iqtisadiyyatına bir manat 

da olsun belə xarici sərmayə qoyulmamıĢdı. 1994-cü ildə Milli Bankın uçot dərəcəsi 250%-ə 

çatmıĢdı. Əslində ölkə iqtisadiyyatı idarəolunmaz vəziyyətə düĢmüĢdü. Qeyd olunan proseslər 

əhalinin güzəranının ağırlaĢmasına səbəb olmuĢdu. 1991-1995-ci illərdə əhalinin pul gəlirləri real 

ifadədə 3,3 dəfə, adambaĢına pul gəlirləri orta hesabla 3,6 dəfə aĢağı düĢmüĢdü. 1991-ci ildən 
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baĢlayaraq 4 il ərzində əhalinin əmək haqqı isə 5,7 dəfə azalmıĢdı. [ Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi, 

2014,http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=18%3Aeconom

y&catid=27&showall=1 ] 

Yalnız Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə yenidən hakimiyyətə 

qayıtdıqdan sonra ölkədə siyasi sabitlik bərqərar oldu, atəĢkəs əldə edildi, irimiqyaslı iqtisadi 

islahatlara baĢlanıldı. Bunun nəticəsində ölkədə maliyyə vəziyyəti sabitləĢdi,  iqtisadiyyata cəlb 

olunan investisiyaların həcmi ildən-ilə artdı, xalqın həyat səviyyəsi yaxĢılaĢmağa baĢladı. 

1994-cü ilin sentyabrın 20-də dünyanın 8 ölkəsini təmsil edən 11 transmilli neft Ģirkəti ilə "Əsrin 

müqaviləsi"nin imzalanması və icrasına baĢlanması ilə Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə 

inteqrasiyasının  və ölkənin enerji təhlükəsizliyinin möhkəm təməli qoyuldu. Azərbaycan neftinin 

dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-cu ildə isə Bakı-Supsa 

ixrac neft kəmərlərinin istismara verilməsinə və Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inĢası 

ilə bağlı saziĢin imzalanmasına, beləliklə də ixrac marĢrutlarının diversifikasiyasına nail olundu. 

Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin 1999-cu ildə imzaladığı fərmanla neft yataqlarının xarici 

Ģirkətlərlə birgə iĢlənməsindən əldə edilən mənfəət neftinin satıĢından daxil olan vəsaitlərin səmərəli 

idarə edilməsi, həmin vəsaitlərin prioritet sahələrin inkiĢafına və sosial-iqtisadi baxımdan mühüm 

əhəmiyyət kəsb edən layihələrin həyata keçirilməsinə yönəldilməsini təmin etmək üçün Dövlət Neft 

Fondu yaradıldı. Hazırda beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən Fondun fəaliyyəti və bu sahədə Ģəffaflığın 

təmin edilməsi yüksək qiymətləndirilir.  

Neft-qaz sektoru iqtisadiyyatın digər sahələrinin inkiĢafında lokomativ rolunu oynadı. 

DüĢünülmüĢ iqtisadi siyasət nəticəsində makroiqtisadi sabitliyə nail olundu və davamlı iqtisadi 

artımın əsası qoyuldu, iqtisadiyyatın bütün sahələrində islahatlara baĢlandı, əhalinin həyat 

səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması istiqamətində ciddi addımlar atıldı. 

Ulu Öndər Heydər Əliyevin təĢəbbüsü və rəhbərliyi altında 1995-ci ildən baĢlayaraq aqrar 

sektorun bazar prinsipləri əsasında yenidən qurulması, sovxoz və kolxozların ləğv olunması, onlara 

məxsus torpağın, mal-qaranın və əmlakın  kəndlilərə paylanması kimi tədbirlər nəticəsində kənd 

təsərrüfatında ciddi struktur dəyiĢiklikləri baĢ verdi, keyfiyyətcə fərqli münasibətlər formalaĢdı. 

Aqrar sektorda səmərəli təsərrüfatçılığın, sahibkarlığın inkiĢafının təmini məqsədilə kənd 

təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarının əvvəlki vergi borcları silindi, onlara müddətli vergi tətillərinin 

verilməsinə baĢlandı. Bununla yanaĢı, kənd təsərrüfatı məhsulu istehsalçıları torpaq vergisindən baĢqa 

bütün digər vergi ödəmələrindən azad edildilər. 

Heydər Əliyevin memarı olduğu və uğurla həyata keçirdiyi torpaq islahatı Azərbaycan 

kəndlisinin çoxəsrlik arzusunu reallaĢdırdı, onları torpağın həqiqi sahibinə çevirdi. Bütün qeyd olunan 

tədbirlərin həyata keçirilməsi nəticəsində aqrar bölmədə özəl sektorun xüsusi çəkisi bu gün demək 

olar ki, 100%-ə çatmıĢdır. 

Bununla yanaĢı, dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsinin qanunvericilik bazası yaradıldı və 

müvafiq dövlət proqramları təsdiq olundu. ÖzəlləĢdirmənin baĢlıca məqsədlərini, dövlət 

proqramlarında təsbit olunduğu kimi,  təsərrüfat subyektləri üçün xüsusi mülkiyyət və sərbəst rəqabət 

prinsipləri əsasında öz-özünü tənzimləyən bazar iqtisadiyyatı mühitinin yaradılması, iqtisadiyyatın 

strukturunun bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq yenidən qurulması, iqtisadiyyata inves-

tisiyaların, o cümlədən xarici investisiyaların cəlb edilməsi, əhalinin həyat səviyyəsinin və sosial 

vəziyyətinin yaxĢılaĢdırılması təĢkil etmiĢdir. 

Keçid mərhələsində həyata keçirilən iqtisadi siyasətin mühüm istiqamətlərindən biri də 

infrastrukturun inkiĢaf etdirilməsi olmuĢdur. Azərbaycanın nəqliyyat sisteminin gücləndirilməsi və 

http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=18%3Aeconomy&catid=27&showall=1
http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=18%3Aeconomy&catid=27&showall=1
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ölkənin tranzit imkanlarından səmərəli istifadə edilməsi üçün ġərq-Qərb, ġimal-Cənub nəqliyyat 

dəhlizləri üzrə layihələrin  həyata keçirilməsinə baĢlanıldı. 

Eyni zamanda, ölkədə sahibkarlığın inkiĢafı üçün zəruri tədbirlər görüldü. Sosial sahədə mövcud 

problemlərin kompleks Ģəkildə həlli məqsədilə əhaliyə göstərilən xidmətlərin, xüsusilə təhsil və 

səhiyyə xidmətlərinin həcminin, keyfiyyətinin və ünvanlılığının artırılması istiqamətində köklü 

islahatlara baĢlandı. 

Qeyd olunanlarla bərabər, Azərbaycanın dünya iqtisadi sistemində layiqli yer tutması, ölkə 

iqtisadiyyatına xarici investisiyaların cəlb olunması məqsədilə investisiyaların qorunması üçün 

qanunvericilik bazası formalaĢdırılmıĢ, 40-a yaxın ölkə ilə ikitərəfli saziĢlər imzalanmıĢ, beynəlxalq 

təĢkilatlarla səmərəli əməkdaĢlıq münasibətləri qurulmuĢdur. 

Beləliklə, Heydər Əliyev strategiyasının həyata keçirilməsi nəticəsində müstəqilliyin ilk illərində 

baĢ vermiĢ tənəzzülün qarĢısı uğurla alındı və 1995-ci ildən Azərbaycanda keçid dövrünün yeni 

mərhələsi - bərpa və dinamik inkiĢaf dövrü  baĢlandı. 

1995-2003-cü illər ərzində ümumi daxili məhsul 90,1%, dövlət büdcəsinin gəlirləri 3 dəfə, 

ölkənin valyuta ehtiyatları 85 dəfə, sənaye məhsulunun həcmi 25,2%, kənd təsərrüfatı istehsalının 

həcmi 53,9%, xarici ticarət dövriyyəsi 4 dəfə, iqtisadiyyatda məĢğul olanların orta aylıq real əmək 

haqqı 5,1 dəfə artdı, inflyasiya səviyyəsi 2-3%-ə qədər endirildi, bütün maliyyə mənbələri hesabına 

iqtisadiyyata yönəlmiĢ investisiyaların ümumi həcmi 20 milyard ABġ dollarını keçdi. [Azerbaijan.az 

Portalı, 2011, http://www.azerbaijan.az/portal/Economy/General/generalInfo_01_a.html] 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra onun xarici iqtisadi siyasətinin 

mühüm istiqamətlərindən birini beynəlxalq maliyyə-kredit və iqtisadi qurumlarla əlaqələr təĢkil 

etmiĢdir. Ötən dövr ərzində bu sahədə kifayət qədər iĢ görülmüĢdür. Azərbaycan, demək olar ki, 

bütün nüfuzlu beynəlxalq qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya 

Bankına, Avropa Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankına, Ġslam ĠnkiĢaf Bankına, 1999-cu ildə Asiya 

ĠnkiĢaf Bankına üzv qəbul olunmuĢ və iqtisadi problemlər, bazar iqtisadiyyatına keçid barədə 

məsələlər üzrə bu təĢkilatlarla mütəmadi olaraq məsləhətləĢmələr aparır, onların maliyyə 

imkanlarından istifadə edir. 

Sahibkarlığı inkiĢaf etdirmək, əlveriĢli biznes və investisiya mühiti yaratmaqla daxili və xarici 

investisiyaları cəlb etmək, qeyri-neft sektorunun inkiĢafına nail olmaq, bu mərhələdə həyata keçirilən 

iqtisadi siyasətin səciyyəvi xüsusiyyətlərindəndir. 

Sahibkarlığın inkiĢafında əhəmiyyətli dövlət dəstəyi mexanizmi olan xüsusi iqtisadi zonaların 

yaradılmasının  qanunvericilik bazası formalaĢdırılmıĢdır. Sumqayıt Texnologiyalar Parkında geniĢ 

miqyaslı iĢlər baĢlanılmıĢdır. 

YaradılmıĢ əlveriĢli biznes mühiti nəticəsində iqtisadiyyata qoyulmuĢ investisiyaların həcmi 100 

milyard dolları ötmüĢdür ki, bunun da yarısı xarici investisiyaların payına düĢür. FormalaĢdırılmıĢ və 

beynəlxalq standartlara cavab verən qanunvericilik bazası sürətli iqtisadi inkiĢafı dəstəkləmiĢ, konkret 

proqramlar vasitəsilə əsas sosial-iqtisadi inkiĢaf məqsədlərinə nail olunmuĢdur. Ümumilikdə, müxtəlif 

sahələr üzrə 100-dən çox konsepsiya, dövlət proqramı və digər irimiqyaslı sənədlər qəbul edilmiĢdir. 

Son dövrlərdə dünyada gedən qlobal proseslər ölkəmizin dayanıqlığını və onun regional güc 

mərkəzi kimi formalaĢdığını bir daha sübut etdi. Bu siyasətin nəticəsində hal-hazırda respublikamızda 

ÜDM 48.8 mlrd manata çatmıĢdır. ÜDM-də özəl sektorun payı 81,7 faizə çatmıĢdır. 

Mustəqilliyimizin 20 ili ərzində ÜDM-in həcmi 8339 dəfə artmıĢdır. 

          Bütün bunları ümumiləĢdirərək, Heydər Əliyev siyasətinin ən böyük üstünlüyünün onun 

konkret nəticəyə hədəflənməsi və kompleks inkiĢafın təmin olunmasına yönəlməsi ilə xarakterizə 

http://www.azerbaijan.az/portal/Economy/General/generalInfo_01_a.html
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olunduğunu göstərməklə, bu müdrik siyasətin ən əhəmiyyətli nəticələrini qısa olaraq aĢağıdakı kimi 

ümumiləĢdirmək olar: 

- Ġlk növbədə, uğurla reallaĢdırılan neft strategiyası ölkədə rəqabətqabiliyyətli, yüksək səmərəli 

neft sektorunun yaradılmasını və Azərbaycanın dünya enerji bazarında nəzərəçarpan subyektə çevril-

məsini təmin etmiĢdir. Neft Fondunun təsis edilməsi ilə təkcə bugünkü nəslin deyil, eləcə də gələcək 

nəsillərin rifahı üçün təminat yaradılmıĢdır; 

- Ölkədə makroiqtisadi sabitlik və tarazlıq təmin olunmuĢ, dayanıqlı və davamlı inkiĢaf üçün 

real zəmin yaradılmıĢ, Azərbaycan iqtisadi artım tempinə görə dünya ölkələri arasında lider dövlətə 

çevrilmiĢdir. Belə ki, ölkənin əsas makroiqtisadi göstəricisi hesab olunan ÜDM-nin artım templərinə 

görə dünya liderinə çevrilmiĢdir; 

- Azərbaycan fəal surətdə kapitalın ölkə hüdudlarından kənarda yerləĢdirilməsinə baĢlamıĢ, 

baĢqa sözlə dünya iqtisadiyyatının aparıcı inkiĢaf meyllərindən olan transmilliləĢmə proseslərinin 

iĢtirakçısına çevrilmiĢdir. Belə ki, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstan, Ukrayna, Moldova və digər 

ölkələrin iqtisadiyyatlarına Azərbaycan mənĢəli investisiyalar yönəldilir və bununla da Azərbaycanın 

―ikinci‖ iqtisadiyyatı formalaĢmağa baĢlamıĢdır; 

- Regionların sosial-iqtisadi inkiĢaf proqramının həyata keçirilməsi ilə həm regionlar, həm də 

sahələr üzrə (kənd təsərrüfatı, turizm və s.) tarazlı və proporsional inkiĢaf təmin edilmiĢ, regionlarda 

olan resurslardan səmərəli Ģəkildə istifadə olunmaqla yeni istehsal müəssisələri və infrastruktur 

obyektləri tikilib istifadəyə verilmiĢ, 600 mindən çox yeni iĢ yerləri yaradılmasına nail olunmuĢdur; 

- Məqsədli dövlət proqramlarının hazırlanması və reallaĢdırılması ilə müĢayiət olunan 

özəlləĢdirmə prosesinin məntiqi nəticəsi olaraq ölkədə özəl sektor formalaĢmıĢdır. Uğurla həyata 

keçirilmiĢ aqrar islahatlar nəticəsində kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlar əhaliyə pulsuz olaraq 

paylanmıĢ, aqrar sektorda mülkiyyət münasibətlərinin dəyiĢdirilməsi prosesi baĢa çatdırılmıĢ, ―fermer 

təsərrüfatları‖ institutu yaradılmıĢdır; 

- Bütövlükdə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatında konkret mövqeyi formalaĢmıĢ, beynəlxalq 

əmək bölgüsündə iĢtirakı dərinləĢmiĢ və ölkəmizin dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə inteqrasiyası 

sürətlənmiĢdir.  

Beləliklə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin müdrik, düĢünülmüĢ, 

uzaqgörən, zamanın sınağından uğurla çıxmıĢ siyasəti nəticəsində ölkəmiz həm forma, həm də 

məzmun etibarilə yeni inkiĢaf mərhələsinə qədəm qoymuĢdur. 

Dövlətimizin baĢçısı cənab Ġlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: ―Biz tam Ģəkildə bazar 

iqtisadiyyatına keçmiĢik. Azərbaycan iqtisadiyyatı liberal iqtisadiyyatdır, müstəqil, dayanıqlı, öz 

resurslarına güvənən, dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya edən iqtisadiyyatdır‖. 

Təbii ki, sosial-iqtisadi inkiĢafın yeni mərhələsinin baĢlanması qarĢıya yeni vəzifələr qoyur: 

 Makroiqtisadi sabitliyin qorunub saxlanılması, iqtisadi inkiĢafın dayanıqlılığının təmin 

edilməsi əsas prioritet olaraq qalmalıdır; 

 Ölkənin enerji, ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi üçün sistemli tədbirlər 

davam etdirilməlidir; 

 Eyni zamanda, iqtisadi artımın keyfiyyətinin prioritetliyinin təmin edilməsi nəzərdə 

tutulmalıdır. Bu məqsədlə iqtisadiyyatın diversifikasiyası geniĢləndirilməklə neft sektorundan asılılıq 

minimuma endirilməli, innovativ iqtisadiyyata keçid təmin edilməli, aqrar sektorun inkiĢafında 

intensiv üsullara üstünlük verilərək iqtisadiyyatın klasterlər üzrə inkiĢafına nail olunmalıdır; 

 Biznes mühitinin daha da təkmilləĢdirilməsi, xüsusi iqtisadi zonaların, sənaye Ģəhərciklərinin, 

biznes-inkubatorların yaradılması, məsləhət, informasiya təminatının, sahibkarlığa dövlət dəstəyinin 
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gücləndirilməsi və iĢgüzar əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi yolu ilə sahibkarlığın və regionların 

inkiĢafının sürətləndirilməsi prosesi getməlidir. 

Heç Ģübhəsiz ki, yuxarıda qeyd edilən strateji məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəldilən sosial-

iqtisadi siyasətin ana xəttini əhalinin həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi təĢkil edəcəkdir. 

Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına ümumxalq referendum yolu ilə edilmiĢ dəyiĢiklik 

nəticəsində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının 15-ci maddəsinin 2-ci bəndinə əsasən 

"Azərbaycan dövləti bazar münasibətləri əsasında sosial yönümlü iqtisadiyyatın inkiĢafına Ģərait 

yaradır, azad sahibkarlığa təminat verir, iqtisadi münasibətlərdə inhisarçılığa və haqsız rəqabətə yol 

vermir". Bu siyasət bütövlükdə insan kapitalının inkiĢafına, ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına və 

iĢsizliyin minimuma endirilməsinə, dövlət büdcəsindən sosial sahələrə ayrılan maliyyə vəsaitlərinin 

daha da artırılmasına, sosial infrastrukturun inkiĢafına, nəticə etibarı ilə əhalinin həyat səviyyəsinin 

davamlı olaraq yüksəldilməsinə imkan verəcəkdir. 

Əminiklə demək olar ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin qətiyyətli, 

praqmatik, düĢünülmüĢ siyasəti, siyasi iradəsi, idarəçilik məharəti və ölkəmizin iqtisadi potensialı 

qarĢıya qoyulmuĢ hədəflərə nail olunmasını təmin edəcəkdir. Aparılan uğurlu iqtisadi siyasətin 

məntiqi nəticə olaraq dünyanı bürüyən maliyyə böhranı Ģəraitində milli iqtisadiyyatımızın öz inkiĢaf 

templərini saxlaya bilməsi və nəzərəçarpacaq iqtisadi artıma nail olmasını göstərmək olar. 2009-2011-

ci illəri əhatə edən  əsas makroiqtisadi göstəricilərin təhlili belə deməyə əsas verir ki, iqtisadiyyatımız 

uğurlu antiböhran keyfiyyətləri nümayiĢ etdirdi.  

Milli iqtisadiyyatımızın antiböhran dayanıqlığını iqtisadiyyatın diversifikasiyası, düĢünülmüĢ və 

milli iqtisadi inkiĢafla balanslaĢdırılmıĢ inteqrasiya prosesləri, maliyyə vəsaitlərinin effektiv idarə 

olunması və s. kimi uğurlu məqamlarla xarakterizə etmək olar. Qlobal maliyyə-iqtisadi böhran 

nəticəsində bir çox ölkələrdəki vəziyyətə baxmayaraq, Azərbaycanda makroiqtisadi sabitlik, iqtisadi 

artım, yoxsulluq səviyyəsinin azalması və əhalinin maddi rifah halının yüksəlməsi 2014-cü ildə də 

davam etmiĢdir. AĢağıdakı qrafikdə milli iqtisadiyyatımızın dünya maliyyə böhranı fonunda, qeyri-

neft sektorundakı real artım templəri göstərilir. 

 

 
      

 Qrafik: Azərbaycan Respublikasının dünya maliyyə böhranı fonunda 2014-cü ildə qeyri-

neft sektorundakı yaradılmıĢ əlavə dəyərin sahələr üzrə bölgüsü.  
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[Ġqtisadiyyat və Sənaye  Nazirliyi, 2014, 

http://www.economy.gov.az/index.php?option=com_content&view=article&id=2192:qns2014&cati

d=118:2014&lang=az] 

Beləliklə, iqtisadiyyatın bütün sahələrində aparılan islahatların qısa zaman kəsiyi ərzində 

verdiyi çoxsaylı müsbət nəticələr bir daha Azərbaycan Respublikasının rəhbərliyinin əzmlə həyata 

keçirdiyi iqtisadi siyasətin düzgünlüyünü sübut edir.  

Bütün bu uğurlarımıza əsaslanaraq dövlət baĢçısı Ġlham Əliyev bildirir ki, müstəqillik, 

demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, sosial ədalət prinsipləri dövlətçiliyin əsaslarıdır. Bütün səylərimiz 

ölkə iqtisadiyyatını dinamik inkiĢaf etdirməyə, demokratikləĢmə prosesini sürətləndirməyə, əhalinin 

sosial müdafiəsini daha da gücləndirməyə, ölkəmizin etibarlı tərəfdaĢ mövqeyini 

möhkəmləndirməklə dostlarının, müttəfiqlərinin sayını artırmağa səfərbər edilib. Bu gün ölkə və 

dünya mətbuatında Azərbaycanın xarici siyasətinin, diplomatiyasının uğuru kimi dəyərləndirilən 

BMT Təhlükəsizlik ġurasına qeyri-daimi üzv seçilməyimiz də ölkəmizin iqtisadi mövqeyinin 

möhkəmlənməsinin təsdiqidir. Azərbaycanın iqtisadi uğurları, dünyanın enerji təhlükəsizliyinin 

təminatına verdiyi töhfələr bu uğuru Ģərtləndirən amillər arasında xüsusi qeyd olunur. 
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AVROZONA ÖLKƏLƏRĠNĠN VALYUTA SĠYASƏTĠ 

 

Bu məqalədə valyuta siyasətinin konsepsiyası, vahid valyuta birliyinin tarixi, habelə Avropa 

Mərkəzi Bankın avrozonada keçirdiyi siyasəti təsvir olunub.Burada valyuta siyasətinin əsas 

məqsədləri və bu məqsədə çatmaq üçün üsullar gistərilib. Məqalədə həm də Avropa Mərkəzi Bankın 

siyasətinin prinsipləri, alətləri, metodları əks olunub 

Açar sözlər: valyuta, avrozona, targetinq, İqtisadi və Valyuta İttifaqı, məzənnə siyasəti, pul-

kredit siyasəti 

 

Под еврозоной понимается  совокупность стран Европейского Союза, входящих в  

Экономический и Валютный Союз (ЭВС) - Economic and Monetary Union (EMU).  ЭВС начал  

функционировать с 1 января 1999 г. и на сегодня в его состав входит 18 стран.  Это, прежде 

всего, такие крупные страны Европы  как Германия, Франция, Италия и Испания. Сюда же 

входят в разное время присоединившиеся к еврозоне  Австрия, Бельгия,  Греция, Ирландия, 

Кипр, Латвия, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Словения, Словакия, 

Финляндия, Эстония. После  ввода евро в наличное обращение между Евросоюзом и рядом 

стран ( Ватиканом, Монако, Сан-Марино, Андорра) были заключены соглашения, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B8%D0%BF%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B0
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позволяющие им использовать и чеканить ограниченное количество монет евро со своими 

национальными символами, которые действительны по всей еврозоне. По существу, эти 

страны также относятся к  еврозоне, хотя и не являются членами ЕС. Характерно и то, что 

страны еврозоны передают Европейскому Центральному Банку все полномочия в области 

валютной  политики.  

Валютная политика (currency policy) - совокупность экономических, правовых и 

организационных мер, осуществляемых банковскими и финансовыми учреждениями, а 

также международными финансовыми институтами  в области валютных отношений. Она 

направлена на достижение целей устойчивого экономического роста, сдерживание  

безработицы и инфляции,  поддержание равновесия платежного баланса.  

Валютную политику можно подразделять на 2 части: 1) обеспечение оптимального (по 

критерию эффективности экономики страны) курса национальной валюты (exchange rate 

policy); 2)  защита финансовых интересов государства на международных валютных 

биржах, а также  в финансовых отношениях с иностранными государствами (foreign 

exchange policy). Выделяются  следующие  основные  формы валютной политики: 

дисконтная; девизная; регламентация режима валютных паритетов и валютных курсов; 

валютные ограничения; валютная интеграция.  

Еврозона есть, по существу,  результат  интеграционной валютной политики,   

необходимость которой была обусловлена решением общих задач европейской 

экономической интеграции. Это, во-первых, потребность в валютной стабилизации для 

усиления взаимозависимости национальных экономик; во-вторых, стремление создать 

собственную региональную валютную зону  для решения  интеграционных задач; в- третьих, 

желание сделать Западную Европу мировым центром с единой валютой системой. В этой 

связи можно графически изобразить последовательность европейской интеграции, 

приведшей к созданию еврозоны: 

 

Обозначая важнейший этап европейской экономической интеграции, создание еврозоны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://finance_loan.academic.ru/309/%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AE%D0%A2%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF
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сопровождалось усилением базовых инструментов валютной политики. Прежде всего, эта 

политика включала в себя   таргетирование основных денежных агрегатов для контроля 

уровня инфляции - данный вариант, проведения денежно-кредитной политики, предполагает 

высокий уровень доверия к монетарным властям, четкую формулировку инфляционной 

цели, обеспечение прозрачности мер и ответственности перед обществом [1, с. 26]; 

определение диапазонов колебания основных процентных ставок; установление 

минимальных резервных требований для коммерческих банков; определение совокупности 

краткосрочных операций по регулированию ликвидности на денежном рынке евро 

(кредитные и депозитные механизмы). Во главе этого процесса стоит Европейский 

Центральный Банк, который объединяет 18 центральных банков стран Европейского союза. 

Основной целью валютной политики проводимой ЕЦБ является поддержание ценовой 

стабильности. Целью поддержания ценовой стабильности является не допустить длительную 

инфляцию или дефляцию в экономике. К задачам ЕЦБ относятся, прежде всего, определение 

и проведение денежно-кредитной политики, осуществление валютных операций, и хранение 

и управление официальными валютными резервами стран-участниц, обеспечение 

эффективного функционирования платежно-расчетных систем, а также эмиссия банкнот и 

монет, сотрудничество в области банковского надзора, сбор и накопление статистических 

данных. . При создании Экономического и валютного союза предполагалось, что плавающий 

валютный курс евро будет играть роль рыночного стабилизатора, сглаживающего 

структурные диспропорции внутри Еврозоны [2,c. 163]. 

Одним из основных принципов функционирования ЕСЦБ является независимость, 

определенная в Договоре. При выполнении своих полномочий и задач ни ЕЦБ, ни один из 

НЦБ или членов их руководящих органов не могут получать указания от органов 

Сообщества, от правительств стран-участниц или от любой другой организации. 

Характерная черта деятельности ЕЦБ состоит в том, что все принципиальные решения, 

принимаемые простым или квалифицированным (2/3 голосов) большинством, 

предусматривают «взвешенное» голосование руководителей центральных банков, при 

котором «вес» (т. е. количество голосов каждого из них) определяется в соответствии с долей 

соответствующей страны (ее центрального банка) в совокупном капитале ЕЦБ. Капитал ЕЦБ 

формируется в пропорции к сравнительному демографическому и экономическому весу 

НЦБ. Ключевым показателем при этом является средняя взвешенная доля каждой страны в 

населении и ВВП «зоны евро». 

Основной инструмент Европейской валютной системы - европейская валютная единица - 

ЭКЮ. Ее стоимость определяют через валютную корзину, состоящую из валют стран-

участниц (в корзину ЭКЮ еще не введены валюты Финляндии, Швеции и Австрии). 

Европейская комиссия каждый день рассчитывает стоимость ЭКЮ в различных валютах 

стран-членов ЕС на основе обменных курсов. Пересмотр состава валютной корзины 

проводится один раз в 5 лет, а также по требованию страны, курс к ЭКЮ валюты которой 

изменился больше, чем на 25%. 

Евро в настоящее время вторая по использованию резервная валюта. После введения 

евро эта валюта частично унаследовала долю в расчѐтах и резервах от немецкой марки, 

французского франка и др. европейских валют, которые использовались для расчѐтов и 

накоплений. С тех пор доля евро постоянно увеличивается, так как центральные банки 

стремятся диверсифицировать свои резервы. 
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Для обеспечения успеха евро крайне важно наличие эффективной технической базы 

платежей и расчетов. В частности, такая база полезна для содействия формированию общих 

краткосрочных межбанковских процентных ставок по всей «зоне евро». Это предполагает, в 

свою очередь, создание платежной системы, при посредстве которой основные 

крупномасштабные трансграничные сделки могли бы обслуживаться в течение того же дня.  

Для осуществления платежей в пределах Европы задействованы две общеевропейские 

системы банковских расчетов: ТАРГЕТ (Trans-European Automated Real-time Gross settlement 

Express Transfer system) с внутригосударственными системами клиринговых расчетов - 

RTGS (Real Time Gross Settlements) и ЕВА (система Европейской Банковской Ассоциации).   

ТАРГЕТ - это система межбанковских расчетов для евро, функционирующая в режиме 

реального времени. ТАРГЕТ состоит из связанных между собой 15 национальных 

автоматизированных систем оптовых расчетов в режиме реального времени - RTGS, 

размещенных в каждой из стран-участниц ЕЭВС и действующих на базе общей 

инфраструктуры, процедур, и платежной системы Европейского центрального банка в виде 

механизмов взаимного кольцевания этих центров (Interlinking System). Правительства стран - 

участниц ЕЭС, не вошедших в «зону евро», также сочли необходимым создание на базах 

своих Национальных центральных банков центров RTGS.   

Основной целью системы является обеспечение универсальной основы для 

осуществления межнациональных расчетов в евро.   

ТАРГЕТ был разработан для решения трех основных задач: 

1.обеспечения безопасности и надежности межнациональных банковских расчетов в евро 

в режиме реального времени;  

2.повышения эффективности межбанковских операций в рамках ЕЭВС;  

3.создания технической основы для осуществления Европейской системой центральных 

банков своих функций.  

Предпосылкой создания системы ТАРГЕТ явилась необходимость организации 

безналичного оборота единой европейской валюты, для которой не существует 

национальных границ. Использование национальными кредитными учреждениями 

различных форм банковских документов, разработанных для национальных валют, не могут 

быть применимы при введении евро, поскольку условия обращения евро значительно 

отличаются от условий обращения национальных валют. Так возникла идея создания 

интегрированной платежной системы, позволяющей разрешить национальные противоречия 

и обеспечить эффективное осуществление межнациональных банковских расчетов в евро.  

Центры RTGS спланированы как расчетные палаты, где дебетовые и кредитовые 

зачисления сбалансируются не в конце дня, а обрабатываются по мере поступления. В тоже 

время, система кольцевания, связывающая эти национальные центры, состоит из 

телекоммуникационной сети, выходящей в каждой стране на местный интерфейс. К 

преимуществам системы относят скорость расчетов (они проводятся в рамках ЕЭС в течение 

одного дня), а также увеличение длительности осуществления расчетов для НЦБ. Часы 

работы системы ТАРГЕТ общие для всех стран-участниц: расчеты осуществляются с 7.00 до 

18.00 по среднеевропейскому времени. Принятие клиентских переводов прекращается в 

17.00 по среднеевропейскому времени.  

ТАРГЕТ является платной системой. Плата за осуществление межнациональных 

банковских операций взимается, исходя из числа сделок, осуществленных через 
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национальный центр RTGS.  

Система обслуживает только операции, номинированные в евро. К ней могут быть 

присоединены и центры RTGS, расположенные вне «зоны евро», но лишь при условии, что 

они могут работать с евро, как с иностранной валютой.   

Переводы в системе ТАРГЕТ производятся безотзывно в режиме реального времени. 

Теоретически расчеты по переводу в системе ТАРГЕТ должны совершаться в течение 

получаса. Если через полчаса Центральный банк страны получателя не подтвердит перевод, 

Центральный банк - отправитель начнет процедуру поиска ошибки. Получасовой интервал - 

это предел. На практике переводы выполняются в течение нескольких минут. 

Что касается второй системы расчетов - Европейской банковской ассоциации (ЕВА), то 

она представляет собой систему горизонтального многостороннего клиринга. Система 

сальдовая, платежи принимаются к исполнению без покрытия. Окончательный расчет 

осуществляется с 17 до 18 часов центрально-европейского времени.  Важно учесть, что ЕВА 

имеет свой собственный центральный расчетный счет во Франкфурте. Фактически это 

означает, что за корреспондентскими счетами коммерческих банков установлен двойной 

контроль, как по системе ЕВА с ее интегральным корсчетом во Франкфурте, так и через 

RTGS, Национальные центральные банки и контролирующий их ТАРГЕТ. Понятно, что 

текущие остатки Национальных центральных банков по данным обеих систем должны 

совпадать. ТАРГЕТ и ЕВА используют единые стандарты сообщений и форматы 

проверенной технологии SWIFT. Обе эти системы работают только в евро. Таким образом, в 

пределах «зоны евро» решается задача создания прозрачной системы международных 

расчетов. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLĠKASINDA TƏTBĠQ EDĠLƏN GÖMRÜK TARĠFLƏRĠ VƏ 

ONLARIN XARAKTERĠK XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

Azərbaycanda gömrük tarif tənzimləməsinin hüquqi əsasını 1995-ci il 20 iyun tarixində qəbul 

olunmuş Azərbaycan Respublikasının ―Gömrük Tarifi haqqqında  Qanunu‖ təşkil edir. Qanuna son 

olaraq 2013-cü il 13 iyun tarixli qərarla dəyişikliklər edilmişdir. Qanunda gömrük tariflərinin 

anlayışı verilir, onların məqsədləri, tətbiqi prinsipləri, gömrük rüsumlarının və digər gömrük 

ödənişlərinin müəyyən edilməsi qaydaları əks olunmuşdur. Qanunda həmçinin gömrük tariflərinin 

tətbiqi üçün zəruri olan gömrük dəyərinin hesablanması, malın mənşə ölkəsinin müəyyən edilməsi 

və eləcə də antidempinq və kompensasiya rüsumlarının tətbiqi qaydaları müəyyən edilmişdir. 

Açar sözlər: gömrük tarifləri, gömrük tarif tənzimləməsi, gömrük dəyəri, ―Gömrük Tarifi 

haqqqında  Qanunu‖, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi 
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ПРИМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ТАМОЖЕННЫХ ТАРИФОВ И ИХ ХАРАКТЕРНЫЕ 

ЧЕРТЫ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Правовая база Таможенного тарифного регулирования, принятой 20 июня 1995 года, 

"Таможенное законодательство по тарифам попытки организовать".Наконец, принято 

решение от 13 июня 2013 года, является понятие таможенных тарифов . Их цели, 

реализации принципы, правила, таможенных пошлин и других таможенных сборов для 

определения таможенной стоимости, которая необходима для применения таможенных 

тарифов.Вычисления, чтобы определить страну происхождения товаров, а также правила 

применения антидемпинговых пошлин и возмещения был определен. 

Ключевые слова: таможенные тарифы, таможенно-тарифном регулировании, 

таможенная стоимость, экономической безопасности страны, "Закон по Таможенное 

тарифам" 

 

Adil MURADOV, 

master, Baku State University 

 

APPLICABLE CUSTOMS TARIFFS AND THEIR CHARACTERISTIC FEATURES 

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

The legal basis of the customs tariff regulation adopted on 20 June 1995, the "Customs Tariff 

Law" attempts to organize. Finally made a decision dated June 13, 2013, is the concept of customs 

tariff law.In law, their objectives, implementation principles, rules, customs duties and other 

customs fees for the determination of the customs value, which is necessary for the application of 

customs tariff.In law, the calculation to determine the country of origin of the goods, as well as the 
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application of anti-dumping duties and compensation rules have been established. 

Key words: customs tariffs, the customs tariff regulation, Customs Tariff Act, customs value,  

economic security of the country 

 

Azərbaycanda gömrük rüsunlarının əsas hissəsi advalor qaydada hesablanır. Advalor  rüsumlar  

malın  gömrük  dəyərinə görə  faizlərlə hesablanır. (məsələn -15%). Advalor rüsumların müsbət 

cəhəti ondadır ki, bazar qiymətlərinin dəyiĢməsindən asılı olmayaraq daxili  bazarın  müdafiə 

səviyyəsini dəyiĢməz saxlayır. Qiymətlərin dəyiĢməsi ilə yalnız büdcənin gəlirləri dəyiĢir. Advalor 

rüsumların zəif cəhəti onların hesablanması üçün malın gömrük dəyərinin müəyyən olunması 

zərurətinin olmasıdır. 

Malın gömrük dəyəri və mənĢə ölkəsinin müəyyən edilməsi qaydaları  

Qeyd edildiyi kimi advalor rüsumlar malın gömrük dəyərinə görə hesablanır. Malın gömrük 

dəyərinin hesablanması gömrük rüsumlarının düzgün hesablanması üçün mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Tutaq ki, malın ixracçı ölkədəki qiyməti 100, müqavilə qiyməti 80, idxalçı ölkənin daxili 

bazarındakı qiyməti isə 130 –dır. Bu halda hansı qiymət gömrük rüsumlarının hesablanması üçün 

əsas kimi götürülməlidir. Aydındır ki, gömrük dəyərinin müəyyən olunmasının dəqiq sisteminin 

olmaması bu məsələdə sui-istifadələr üçün geniĢ imkan açır. Məhz bu səbəbdən  beynəlxalq 

səviyyədə malların təsnifatı sisteminin yaradılması ilə paralel malların gömrük qiymətləndirilməsi 

qaydaları da iĢləndi. Bu gön dünya ölkələrinin əksəriyyətində gömrük dəyəri ÜTT-nin ―Gömrük 

dəyəri Məcəlləsi‖ əsasında iĢlənmiĢ qaydalarla müəyyən olunur. Azərbaycanda da malların gömrük 

dəyərinın müəyyənləĢdirilməsi qaydaları bu məcəllə əsasında iĢlənib və ―Gömrük Tarifi haqqında 

AR Qanunu‖-da əks olunub.  

Malları gömrük məqsədləri üçün dəyərləndirən Ģəxs:  

-onların bəyan edilməsi ilə bağlı sənədləri və məlumatları həmin malların gömrük nəzarəti 

altında olan mallar statusunu itirməsindən sonrakı 3 (üç) il ərzində saxlamalı;  

-gömrük orqanları tərəfindən tələb olunduqda, müəyyən edilmiĢ gömrük dəyərinin dəqiqliyini 

yoxlamaq üçün bəyanetmə ilə bağlı sənədləri və məlumatları onlara təqdim etməlidir. 

Malın gömrük dəyəri–maldan rüsum tutulması üçün, XĠƏ və gömrük statistikasının aparılması, 

ticarət iqtisadi münasibətlərin dövlət tənzimlənməsi, o cümlədən xarici iqtisadi əməliyyatlara 

valyuta nəzarəti, bu sahədə bank hesablaĢmalarının  həyata  keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər üçün 

istifadə olunan dəyəridir.   

Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilən malların gömrük dəyəri aĢağıdakı 

üsullarla müəyyən edilir: 

-gətirilən malların sövdələĢmə qiyməti ilə, 

-eyni malların sövdələĢmə qiyməti ilə, 

-eynicinsli malların sövdələĢmə qiyməti ilə, 

-dəyərin toplanması üsulu ilə, 

-dəyərin çıxılması üsulu ilə, 

-ehtiyat üsulu ilə.  

Gömrük dəyərinin gətirilən malların sövdələĢmə qiyməti ilə müəyyən edilməsi üsulu gömrük 

dəyərinin müəyyən edilməsinin əsas üsuludur. Əsas üsuldan istifadə edilə bilmədiyi hallarda 

yuxarıda  göstərilən üsullardan hər biri, gömrük dəyəri əvvəlki üsulla təyin edilə bilmədikdə, hər bir 

sonrakı üsulun ardıcıl olaraq istifadə edilməsi Ģərti ilə tətbiq olunur. 

Ölkənin gömrük ərazisinə gətirilən malın gömrük dəyəri, həmin mal ölkənin gömrük  
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sərhəddindən keçirilərkən bu mal üçün faktiki ödənilmiĢ və ya ödənilməli olan məbləğdir. Gömrük 

dəyəri müəyyən olunarkən sövdələĢmə qiymətində nəzərə alınmayan aĢağıdakı xərclər bu qiymətə 

əlavə olunur: 

1.Malın ölkənin gömrük ərazisinə daxil olduğu yerə qədər gətirilməsi xərcləri: 

-nəqliyyat xərcləri, 

-malın yüklənmə, boĢaldılma xərcləri, 

-sığorta xərcləri; 

2.Alıcının çəkdiyi xərclər: 

- komisyon və broker xərcləri, 

- konteyner və çox iĢlənən taranın dəyəri, 

-qablaĢdırma  materialları və iĢlərinin də dəyəri daxil olmaqla qablaĢdırmanın dəyəri; 

3.Alıcı tərəfindən birbaĢa və dolayı yolla pulsuz, yaxud qiymətləndirilən malların istehsalı və 

ya aparılma üçün satılması ilə əlaqədar istifadə  üçün aĢağı qiymətə təqdim olunmuĢ mallar və 

xidmətlərin müvafiq hissəsi; 

4.Ġntellektual  mülkiyyət  obyektlərinin istifadəsi üçün alıcının birbaĢa və dolayı yolla sərf 

etməli olduğu xərclər; 

5. Ölkə ərazisində qiymətləndirilən malların istifadə olunmasından, verilməsindən və ya təkrar 

satıĢından satıcının əldə etdiyi gəlirin bir hissəsi. 

AĢağıdakı hallarda gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin birinci üsulu tətbiq oluna bilməz: 

-alıcının  qiymətləndirilən mal üzrə hüquqları  sahəsində məhdudiyyətlər nəzərdə tutulduqda, 

-malın satıĢı və sövdələĢmə  qiyməti, təsiri nəzərə alına bilməyən  Ģərtlərin yerinə 

yetirilməsindən asılıdırsa, 

-bəyannaməçi tərəfindən gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün istifadə olunan məlumatlar 

sənədlərlə təsdiq olunmadıqda və ya kəmiyyətcə təyin edilə bilən, dəqiq və obyektiv məlumatlara 

əsaslanmırsa, 

- sövdələĢmə iĢtirakçıları  bir-birindən asılı Ģəxslər olub, bu asılılıq sövdələĢmə qiymətinə təsir 

edə bildiyi hallarda. 

Eyni malların sövdələĢmə qiyməti üsulunda malın gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi üçün 

eyni malların sövdələĢmə qiyməti əsas götürülür. Eyni mallar dedikdə qiymətləndirilən mallarla hər 

cəhətdən, o cümlədən aĢağıdakı parametrlərinə görə fərqlənməyən mallar baĢa düĢülür: 

-fiziki xüsusiyyətlərinə görə, 

-keyfiyyətinə və bazarda nüfuzuna görə, 

-malın mənĢə ölkəsinə görə, 

-istehsalçısına görə. 

Eyni malların sövdələĢmə qiyməti o halda gömrük dəyərinin müəyyən olunması üçün əsas 

götürülə bilər ki, bu mallar: 

-ölkə ərazisinə gətirilmək üçün satılsın, 

-qiymətləndirilən mallarla eyni vaxtda vəya 90 gündən çox olmamaqla həmin vaxtdan əvvəl 

gətirilsin, 

-qiymətləndirilən mallarla eyni kommersiya Ģərtləri ilə təxminən eyni vaxtda gətirilsin. 

Bu metoddan istifadə olunarkən eyni malların bir neçə qiyməti aĢkar olunarsa gömrük dəyərinin 

müəyyən edilməsi üçün ən aĢağı qiymət istifadə olunur. 

2-ci üsuldan istifadə etmək mümkün olmadıqda  gətirilən malların gömrük dəyəri eynicinsli 

malların sövdələĢmə qiyməti əsasında müəyyən olunur. Eynicinsli mallar dedikdə bütün 
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xüsusiyyətləri eyni olmasa da qiymətləndirilən mallarla eyni funksiyaları yerinə yetirən və 

kommersiya baxımından bir-birini əvəz edə bilən mallar baĢa düĢülür. Bu üsuldan istifadə oluna 

bilməsi üçün də əvvəlki üsulda tələb olunan Ģərtlər ödənilməlidir. Bu zaman : 

-qiymətləndirilən mallarla eyni ölkədə istehsal olunmayan mallar eyni və eynicinsli hesab oluna 

bilməz, 

-malların layihələĢdirilməsi, onların üzərində aparılan təcrübə- konstruktor, bədii tərtibat, 

dizayn, eskiz, çertyoj iĢləri AR ərazisində yerinə yetirilibsə  belə mallar eyni və eynicinsli sayıla 

bilməz. 

Dəyərin çıxılması üsulu ilə malın gömrük dəyərini müəyyən etmək üçün mal vahidinin o 

qiyməti əsas götürülür ki, mallar bu qiymətlə AR ərazisində ilkin vəziyyəti dəyiĢdirilmədən, 

qiymətləndirilən malın gətirildiyi tarixdən 90 gündən gec olmayaraq satılsın. 

Mal vahidinin qiymətindən aĢağıdakı xərclər çıxılır: 

-komisyon ödəniĢləri, mənfəətə əlavələr və eyni malların satılması ilə əlaqədar ümumi xərclər, 

-malların idxalı və satıĢı ilə əlaqədar AR-da ödənilmiĢ rüsumlar, vergilər yığımlar və digər 

ödəniĢlərin məbləği, 

-AR- da malların daĢınması, yüklənməsi, boĢaldılması, sığortası üçün çəkilən xərclər. 

Dəyərin toplanması metodu ilə gömrük dəyərinin müəyyən edilməsi zamanı malın gömrük 

dəyəri aĢağıdakıların toplanması yolu ilə hesablanır: 

-materialların dəyəri və istehsalçı tərəfindən qiymətləndirilən malın istehsal xərcləri, 

-ixrac  edən ölkədən eyni növlü malların AR-na satıĢı üçün səciyyəvi olan ümumi xərclər ( 

nəqliyyat, yükləmə, sığorta və s.). 

-AR-na belə malların göndərilməsindən satıcının mənfəəti. 

Əgər malın gömrük dəyəri ilk beĢ üsuldan heç biri ilə müəyyən oluna bilməzsə və ya gömrük 

orqanı bu üsulların tətbiq oluna bilməyəcəyini əsaslandıra bilərsə qiymətləndirilən malların gömrük  

dəyəri beynəlxalq təcrübəyə əsasən müəyyən olunur. Ehtiyat üsul tətbiq olunarkən AR gömrük 

orqanı sərəncamında olan bütün qiymət məlumatlarını bəyannaməçiyə təqdim edir.   

 Malların sahibi və ya bəyannaməçi malların gömrük dəyərini ―AR-nın gömrük ərazisinə 

gətirilən malların gömrük dəyərinin bəyan edilməsinin qayda və Ģərtləri haqqında Əsasnamə‖-də 

müəyyən olunmuĢ qaydada  gömrük orqanına bəyan etməlidir. 

Malların ölkənin gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu ərazidən çıxarılmasının tarif və qeyri – 

tarif tənzimlənməsinin həyata keçirilməsi üçün malın mənĢə ölkəsinin müəyyən edilməsi də mühüm 

əhəmiyyət daĢıyır. AR-da malın mənĢə ölkəsinin müəyyən edilməsi beynəlxalq təcrübə nəzərə 

alınmaqla hazırlanmıĢ ―Gömrük tarifi haqqında AR Qanunu‖na əsasən həyata keçirilir. 

Malın mənĢə ölkəsi dedikdə malın tamamilə istehsal olunduğu və ya qanunla müəyyən olunmuĢ 

meyarlar əsasında kifayət qədər emala məruz qaldığı ölkə baĢa düĢülür. 

Qanuna görə müəyyən ölkədə tam istehsal olunmuĢ mallara aĢağıdakılar aid edilir: 

-ölkənin  ərazisində və ya məhəlli sularında, yaxud kontinental Ģelfində və dənizin təkində 

çıxarılmıĢ faydalı qazıntılar (əgər ölkənin bu dəniz təkini istismar etməyə müstəsna hüququ varsa), 

 -ölkənin ərazisində becərilmiĢ və yığılmıĢ bitkiçilik məhsulları, 

 -ölkədə doğulub və bəslənilmiĢ heyvanlar, 

 bu heyvanlardan alınmıĢ məhsullar, 

 -ölkədə istehsal olunmuĢ ovçuluq, balıqçılıq və dəniz vətəgəsi məhsulları, 

 -dünya okeanında ölkənin gəmiləri ilə və ya icarəyə (fraxta) götürdüyü gəmilərlə ovlanmıĢ 

və istehsal olunmuĢ dəniz məhsulları, 
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 -ölkədəki istehsal və baĢqa əməliyyatların nəticəsi olan xammal və tullantılar, 

 -ölkəyə məxsus vəya onun icarəyə götürdüyü kosmik gəmilər vasitəsi ilə  kosmosda alınmıĢ 

yüksək texnoloji məhsullar,    

 ölkədə müstəsna olaraq yuxarıda göstərilən məhsullardan istehsal edilmiĢ mallar. 

Malın istehsalında iki vəya daha çox ölkə iĢtirak edərsə malın mənĢə ölkəsi kifayət qədər emal 

meyarına uyğun olaraq müəyyən olunur. Bu meyarlar aĢağıdakılardır: 

-emal nəticəsində ƏN-da hər hansı birinci dörd rəqəm səviyyəsində mal mövqeyinin (malın 

kodunun) dəyiĢməsi, 

-malın müəyyən ölkə mənĢəli hesab edilməsi üçün kifayət edən istehsal texnoloji əməliyyatların 

yerinə yetirilməsi, 

-advalor pay qaydası - istifadə olunmuĢ materialların dəyərin və ya  əlavə dəyərin göndərilən 

malın qiymətinin faizlə müəyyən həddə çatması ilə əlaqədar malın dəyərinin dəyiĢməsi. 

Qanuna görə aĢağıdakı əməliyyatlar kifayət qədər emal meyarına cavab verməyən hesab 

olunurlar: 

-saxlanma və daĢınma zamanı malların mühafizəsinin təmin edilməsi ilə bağlı əməliyyatlar. 

-malların satıĢa və ya daĢınmaya hazırlanması əməliyyatları, 

-sadə yığma əməliyyatları, 

AlınmıĢ məhsula onu əvvəlki xüsusiyyətlərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqləndirən yeni 

əlamətlər vermədən malların (tərkib hissələrin) quraĢdırılması. 

Gömrük  rəsmiləĢdirilməsi zamanı bəyannaməçi gömrük orqanına gətirilən malın mənĢə 

ölkəsini təsdiq edən mənĢə sertifikatı təqdim etməlidir. Malın mənĢəyi haqda sertifikat malın 

müvafiq ölkə mənĢəli olmasını birmənalı Ģəkildə təsdiq etməli və aĢağıdakıları əks etdirməlidir: 

-mal göndərənin malın müvafiq mənĢə meyarına uyğun gəlməsi haqqında yazılı ərizəsi, 

-sertifikatda göstərilən məlumatların düzgün olduğu barədə malın çıxarıldığı ölkənin 

səlahiyyətli orqanlarının yazılı Ģəhadətnaməsi. 

Gömrük orqanlarında malların malları buraxılmayan ölkəyə mənsub olmasını  təsdiq etmək 

üçün kifayət qədər əsas olduqda  gömrük orqanı malların buraxılmasından imtina edə bilər. 

Gömrük  Məcəlləsinin  222-223-cü maddələrində  malların mənĢəyi 2  baxımdan 

qiymətləndirilir:  

- Preferensial 

- Qeyri-preferensial 

Malların qeyri-preferensial mənĢəyi.  Malların qeyri-preferensial mənĢəyinin müəyyən 

edilməsinin məqsədi onlar  barəsində gömrük tarifini, mallarla ticarətin xüsusi sahələrini 

tənzimləyən tədbirləri və malların qeyri-preferensial mənĢəyi ilə bağlı qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiĢ digər tədbirləri tətbiq etməkdir.  

Tamamilə bir ölkədə və ya ərazidə istehsal  edilmiĢ mallar həmin ölkə və ya ərazi mənĢəli 

mallar hesab olunur. Ġstehsalında birdən çox ölkənin iĢtirak etdiyi mallar həmin malların son dəfə 

əhəmiyyətli dərəcədə dəyiĢikliyə məruz qaldığı ölkə mənĢəli mallar hesab edilir.  

Malların preferensial mənĢəyi. Azərbaycan Respublikasının müəyyən ölkələrlə və ya 

beynəlxalq təĢkilatlarla bağladığı beynəlxalq müqavilələrdə göstərilən preferensial tədbirlərin Ģamil 

olduğu mallar üzrə preferensial mənĢə qaydaları bu müqavilələrdə öz əksini tapır.  

Malların qeyri-preferensial və preferensial mənĢəyinin müəyyən edilməsi qaydalarını müvafiq 

icra hakimiyyəti orqanı müəyyən edir. 
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GƏLĠRLƏRĠN BÖLGÜSÜ VƏ YENĠDƏN BÖLGÜSÜNDƏ 

DÖVLƏTĠN ROLU 

 

Azad bazar iqtisadiyyatının movcud olduğu dövrlərdə dövlətin iqtisadi hadisə və proseslərdəki 

rolu onun minimum funksiyaları ilə məhdudlaşırdı ki, sosial siyasət bunların sırasına daxil deyildi. 

Gəlirlərin cəmiyyətdə bölgüsü milli məhsulun yaradılmasından sonra, bazar mexanizmi vasitəsilə 

həyata keçirilirdi. Bunun nəticəsidir ki, azad bazar iqtisadiyyatının mənfi cəhətlərindən biri kimi 

cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri və zümrələri arasında sosial bərabərsizlik daim mövcud olmuşdur. 

Ona görə də müasir bazar iqtisadi sistemi şəraitində sosial bərabərsizlik səviyyəsini azaltmaq və 

əhalinin aztəminatlı hissəsinin gəlirlərini məqbul səviyyədə saxlamaq üçün hər bir dövlət bölgü və 

yenidən bölgü siyasətini həyata keçirir. 

Açar sözlər: gəlirlər, bölgü, sosial bərabərsizlik, yenidən bölgü 

 

Тофик МЕЛИКЛИ, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ 

ДОХОДОВ 

 

В период рыночной экономики роль правительства в экономических событиях и 

процессах ограничивается минимальными функциями , не учитывая социальную 

политику.Распределение доходов осуществлялось через механизм рынка после образования 

национальной валовой продукции.Отрицательной чертой свободной рыночной экономики 

является социальное неравенство среди различных слоев и групп общества. Поэтому в 

системе современной рыночной экономики для снижения уровня социального неравенства и 

поддержания доходов малообеспеченных слоев общества на должном уровне, каждое 

государство выполняет свою собственную политику в распределении и перераспределении 

доходов. 

Ключевое слова: доход, распределение, социальное неравенство, перераспределение 

 

Tofig MALIKLI, 

master, Baku State University 

 

 THE ROLE OF THE GOVERNMENT IN THE DISTRIBUTION AND 

REDISTRIBUTION OF THE INCOME 

 

The role of the government on the economic events and processes was limited with its minimum 

functions on the first period of the free market economy and the social politics wasn't included to 

these functions. The distribution of the income was carried out through the market mechanism after 

the creation of the Gross National Product. As a result the social inequality has always existed 

among the different layers and the groups of the society. It is one of the negative sides of the free 



442 
 

market economy. That's why each state is carrying out its own politics of the distribution and 

redistribution of the income to reduce the level of the inequality and keeping welfare of the people 

with low-income. 

Key words: income, distribution, social inequality, redistribution 

 

Ġqtisadi ədəbiyyatda gəlir anlayıĢı ayrıca iqtisadi kateqoriya kimi baĢa düĢülür və nəzərdən 

keçirilir. Gəlir dedikdə, ümumi satıĢla ümumi xərc arasındakı fərq kimi, yəni istehsal olunaraq 

satılan məhsulların(əmtəənin) dəyərindən onun istehsalına sərf olunan xərclərdən (məsrəflər-dən) 

artığı kimi, ikincisi isə gəlir müəyyən vaxt ərzində müəyyən Ģəxslər və ev təsərrüfatları tərəfindən 

əldə olunan nağd puldur ki, bu da bazar iqtisadiyyatının hər bir subyektinin payının müəyyən 

olunması deməkdir. 

Məlumdur ki, bölgü hər bir cəmiyyətin iqtisadi münasibətlərinin mühüm tərkib hissəsidir. Əgər 

istehsal cəmiyyətin tələbatına müvafiq yaĢayıĢ  vasitələri yaradırsa, bölgü öz növbəsində bölgü 

qanunlarına görə onu cəmiyyət üzvləri, sosial qruplar, zümrələr arasında bölüĢdürür. Ġstehsalın 

nəticələrinin  bölüĢdürülməsi prosesində cəmiyyətin, onun üzvlərinin eləcə də hər bir sosial qrupun 

gəlirləri müəyyən edilir. 

 Bazar iqtisadiyyatında gəlirlərin bölgüsü istehsal amillərinin satıĢ Ģərtlərindən və müvafiq 

olaraq əvvəlcədən bu amilə malik olmaqdan asılıdır. Belə ki, əmək gəlirinin bölgüsü gəlir əldə edə 

bilmək qabiliyyətlərinin bölgüsü, bir də iĢləmək istəyindən asılıdır.  Kapitala görə gəlirin bölgüsü 

həyat tsikli müddətində qənaətlə yığılmıĢ vəsaitin həcmi, varislik və ailə vəziyyəti ilə müəyyənləĢir. 

VerilmiĢ ilkin paylanmada gəlir bölgüsü amil qiymətlərindən asılıdır. Rəqabət bazarında onlar 

istehsal amilinin son hədd məhsulu kəmiyyətinə bərabərdirlər ki, bunlar da öz növbəsində çoxsaylı  

nemətlər təklifi üstünlüyü və texnologiyaların inkiĢaf səviyyəsindən istehlakçıların üstünlük 

verimlərinə qədər dəyiĢənlərdən asılıdır.  

Lakin real həyatda bazarların çoxu təkmil rəqabətdən uzaqdır, onlarda informasiya yarımçıqlığı, 

müxtəlif növ ayrı-seçkiliklər və s. mövcuddur. Bunun nəticəsidir ki, fərdin gəlirini son hədd 

məhsulundan daha çox onun peĢəsi və nüfuzu müəyyənləĢdirir. 

Gəlirlərin bölgüsünə fərdi amillərdən baĢqa iqtisadiyyatın institusial təĢkili xüsusiyyətləri xeyli 

təsir edir. Məsələn, sahənin quruluĢu, inhisarlaĢma səviyyəsi, iqtisadiyyatın idxal üçün açıq olması 

və s. böyük əhəmiyyət kəsb edir.  

Gəlirlərin bölgüsündə bərabərsizliyi dəyərləndirmək üçün «gəlir» kateqoriyasının özünün 

düzgün tərifini vermək və onu ölçməyin üsullarını dəqiqləĢdirmək lazımdır.   

Ġlk baxıĢda «gəlir» məfhumu xeyli sadə və anlaĢıqla, gündəlik həyatda tez-tez rast gəlinən bir 

anlayıĢ kimi görünür. Lakin gerçəklikdə gəlirə vergi qoyulması məqsədi ilə verilən təriflə iqtisadi 

nəzəriyyədə qəbul oluna biləcək tərif arasında xeyli fərq var. Ġqtisadi nəzəriyyədə gəlir müəyyən 

dövr ərzində əldə edilmiĢ və fərd tərəfindən öz sərvətlərinin həcmini azaltmadan xərclənə biləcək 

vəsaitdir. Bu tərifin ən mühüm xüsusiyyəti hər Ģeyi əhatələyə bilməsindədir – fərdin maddi 

rifahının, mənbəyindən asılı olmayaraq (pul ödəmələri, natural transfertlər və s.),  istənilən artımı 

onun gəlirinin müəyyən dövr ərzində artması deməkdir. Bunun nəticəsində «gəlir» məfhumunun 

iqtisadi məzmunu ilə onun statistik dəyərləndirilməsi arasında fərq yaranır. Məsələn, gəlirin statistik 

təyin edilməsinə aĢağıdakılar daxil edilmir: 

- kapitalın dəyərinin dəyiĢməsi.  

- fərdin iĢ yerində aldığı qeyri-pul faydaları.  

- ev təsərrüfatı daxilində Ģəxsi istifadə üçün nemətlər istehsalı.  
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- mənzil mülkiyyəti ilə bağlı daxili xərclər və s. 

 

Gəlirin cəmiyyətdə bölgüsünün ölçülməsi üsullarının nəzərdən keçirilməsi  belə bir mühüm 

nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, bərabərsizliyin dəyərləndirilməsi üçün statistik hesablamalarla 

yanaĢı mövcud gəlirlərin bölgüsünün ədalətli olması, yaxud onların dəyiĢdirilməsinin arzu olunması 

haqqında mülahizələrin olması labüddür. 

Bu baxımdan əsas nəzəri istiqamətlər libertarizm, utilitarizm və eqalitarizmdir. 

Sosial ədalətə çatmağın bu nəzəriyyələr çərçivəsində təklif olunan meyarlarını qısa Ģəkildə 

belə vermək olar. 

Libertarizm: 

1. bazar mexanizmləri vasitəsilə əldə olunmuĢ amil gəlirlərinə malik olmaq; 

2. rəqabətli bazarlarda əldə olunmuĢ amil gəlirlərinə malik olmaq; 

3. yalnız qazanılmıĢ gəlirə malik olmaq; 

4. baĢlanğıc vəziyyətlərinin eyniliyi Ģəraitində rəqabətli bazarlarda əldə olunmuĢ amil 

gəlirlərinə malik olmaq. 

 

Utilitarizm: 

1. cəmiyyətin məcmu rifahı maksimallaĢır; 

2. orta rifah səviyyəsi maksimallaĢır. 

 

Eqalitarizm: 

1. rifah halı tarazlaĢır; 

2. rifahın minimum səviyyəsi müəyyənləĢir və ilkin malik olmaya əsaslanan meyarlar 

tətbiq olunur; 

3. vəziyyəti ən pis olan qrupun rifahı maksimallaĢır. 

 

Gəlirlərin yenidən bölgüsünün dövlət siyasəti bir tərəfdən vergiqoymadan, digər tərəfdən isə 

transfertlər sistemindən istifadəsini nəzərdə tutur. Qeyd olunmalıdır ki, yenidən bölgü həm 

məqsədyönlü, həm də bilməyərək aparıla bilir. Məqsədyönlü yenidən bölgü mütərəqqi  gəlir vergisi 

dərəcəsindən istifadəni, kapitala vergi qoymanı və aztəminatlı fərdlərə müavinət ödənilməsini 

nəzərdə tutur. Bilməyərəkdən yenidən bölgü büdcə gəlirlərinin artırılması məqsədilə vergi tətbiqi, 

məsələn, əmtəələrə aksiz qoyulması nəticəsində müxtəlif gəlir səviyyəli fərdlərin həmin verginin 

ödənilməsində müxtəlif dərəcədə iĢtirakı zamanı yaranır. Digər tərəfdən, ictimai nemətlərin 

yaranmasına sərf olunan daha aĢağı səviyyəli vergilər ödəyən yoxsul fərdlər ictimai nemətlərdən 

istifadədən, məsələn, pulsuz səhiyyə və ya təhsildən, bir qayda olaraq daha çox faydalılıq əldə 

edirlər. 

Bölgü siyasəti, istənilən dövlətin fəaliyyətinin mühüm istiqamətidir. Gəlirlərin 

bölüĢdürülməsində dövlətin sosial ədalət vəzifələrini daĢıması, dövlət tənzimlənməsi zərurətinin 

əlavə amili kimi çıxıĢ edir, çünki bazar iqtisadiyyatında bu bölgü bir ölçüdə olmur və cəmiyyətdə 

sosial tarazlığın pozulmasına səbəb olar bilir. Sosial sahədə sosial ədalət problemi cəmiyyətin bütün 

üzvləri üçün, onların gəlir səviyyəsindən asılı olmadan, ən vacib xidmətlərdən istifadə etmək 

imkanlarının təmin edilməsidir. 

Dövlətin əl atdığı ehtiyatların məcburi realloksiyası, adətən fərdlərin rifah halı səviyyəsində 

müxtəlif istiqamətli dəyiĢikliklərə gətirib çıxarır. Cəmiyyətin müəyyən üzvlərinə üstünlük verərək, 
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o, digərləri üçün itki törədir. Bu, ilk növbədə o hallarda baĢ verir ki, qanun və siyasi qərarlar, bir 

qayda olaraq, büdcənin vasitəçiliyi ilə transfert ödəniĢlərin həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. 

Transfert ödəniĢlər dedikdə, fərdin və ya təĢkilatın gəlirinin yaxud əmlakının bir hissəsinin 

təmənnasız Ģəkildə baĢqalarına verilməsi baĢa düĢülür. Məsələn, nisbətən yüksək gəlirli əhalidən 

tutulan vergi hesabına ehtiyacı olanlara ödənilən müavinətlərin transfertlərə aiddir. 

Transfertlər könüllü Ģəkildə, xeyriyyə xarakterli almaqla, ödənilə bilər. Təcrübədə isə 

transfertlərin əksər hissəsi dövlətin fəaliyyəti ilə bağlıdır. Pul formasında transfertlər üstünlük təĢkil 

etsələr də, o heç də həmiĢə bu formadda olmur. Transfertlər pulsuz xidmətlər, ərzaq talonları və s. 

formada da ola bilir. 

Yenidən bölgü prosesinin mənbələrindən biri də, bəzi ictimai rifahların yaradılmasını müĢayiət 

edən xarici effektlərdir. Belə ki, Ģəhərin kənarında tikilmiĢ aeroport, onun bütün əhalisi üçün qarıĢıq 

ictimai rifah doğurur. Ancaq, Ģəhərin məhz həmin kənarında yaĢayanlar üçün isə bir sıra spesifik, 

müxtəlif xarakterli əlavə effektlər meydana çıxır. Bunlara, bir tərəfdən, yol Ģəbəkəsi və 

kommunikasiyaların yaxĢılaĢması, əməyə və yerli mağazların xidmətlərinə tələbatın artması və s., 

digər tərəfdən isə səs-küy nəqliyyatın həddən çox yüklənməsi və s. aiddir. Bu zaman üstünlüklərin 

və itkilərin balansı qeyri-bərabər ola bilər, məsələn pullu avtomobil dayanacağının sahibi üçün 

müsbət, nə vaxtsa yerin sakitliyinə görə burada ev almıĢ pensiyaçılar üçün isə mənfidir. 

Beləliklə, dövlətin eyni bir fəaliyyəti, bir fərdin maddi rifahının artırıb, digərinkinin azalmasına 

gətirib çıxarırsa, bu zaman, heç də həmiĢə hər hansı bir maddi obyektin yaxud pul vəsaitinin 

məcburi ötürülməsi baĢ verməsə də yenidən bölgü haqda danıĢmağa əsas vardır. 

Lakin, yenidən bölgü proseslərinin həddən artıq intensivliyi, son nəticədə onların öz özülünü 

zəiflədə bilər. 

Libertarizm nöqteyi-nəzərindən, məcburi yenidən bölgü əsla qəbul edilməzdir. Libertarizm 

üçün, fərdi faydalılıqları cəmləmək imkanını istisna edən ardıcıl fərdiyyətçilik səciyyəvi hal daĢıyır.  

Onun əksi – bərabərliyin prioretini müdafiə edən, kollektivizm ideyaları ilə bağlı olan 

eqalitarizmdir. Kollektiv yanaĢma nöqteyi-nəzərindən, cəmiyyətin rifah halı, libertaristlərdəki kimi, 

ancaq fərdlərinrifah hallarının ümumiləĢdirilmiĢ  iĢarəsi, və hətta, utilitaristlərdəki kimi, fərdi 

faydalılıqların cəmi deyil.  Bu, cəmiyyətin özünün, vahid bir orqanizm kimi, maraqlarına cavab 

verən bir Ģeydir ki, burada fərdlər üzvlük funksiyalarını icra edirlər. Bu mövqelərə uyğun olaraq, 

vəhdət və həmrəylik, bir qayda olaraq, gəlirlərin bərabərləĢdirilməsi istiqamətində dövlətin aktiv 

fəaliyyəti  əhəmiyyətli dərəcədə differensiallaĢması ilə bir o qədər də uyğun gəlmir. Vəhdət və 

həmrəylik, fərdi nailiyyət və fərdin dövlətin müstəqil olmasından daha yüksək qiymətləndirilir. 

Eqalitaristlər gəlirlərin bərabərləĢdirilməsi istiqamətində dövlətin aktiv fəaliyyəti uğrunda çıxıĢ 

edirlər. 

Utilitarizm, libertarizm və eqalitarizmin yuxanda təklif edilən xarakteristikaları, təbii ki, sırf 

sxematikdir. Onlar, ədalət konsepsiyaları haqqında yalnız müəyyən təsəvvür yaratmaq vəzifəsini 

daĢıyırlar. Təcrübə isə göstərir ki, bazar iqtisadiyyatına xas olan bir sıra «qüsurlar», onun «bazar 

uğursuzluqlarının» yaratdığı boĢluqları doldurmasına tam imkan vermir. 

Nəticə kimi isə qeyd etmək lazımdır ki, bölgü siyasəti, istənilən dövlətin fəaliyyətinin mühüm 

istiqamətidir. Lakin, problem bundan ibarətdir ki, bu siyasət yalnız öz mədəniyyətinə, ənənələrinə 

inamına görə fərqlənən iri cəmiyyətlərə deyil, həm də cəmiyyətin daxilindəki müxtəlif iqtisadi və 

sosial statusa malik fərdlərə də ədalətli Ģəkildə tətbiq olunmalıdır. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ КАК ПУТЬ К РАЗВИТИЮ 

 

В данной статье рассмотрены основные проблемы неравномерного экономического 

развития, что является актуальной в настоящее время. В качестве примера приведены 

макроэкономические показатели не стран, а регионов в целом, так как статистика по 

регионам будет полностью отражать основную суть данной работы. Были составлены 

несколько графиков и таблиц для более детального отображения идеи данной работы. В 

последствии были раскрыты некоторые недочеты и изьяны в развитии некоторых 

регионов, а в частности их зависимость от энергоресурсов. Исследуя региональные 

особенности разных стран были даны рекомендации и советы для устойчивого и 

стабильного экономического развития. 

Также в данной статье сравниваются темпы экономического роста сново по регионам, 

и рассмотрен прогноз развития экономики в Азербайджане. 

Ключевые слова: экономический рост, устойчивое и стабильное развитие, 

ресурсозависимость, глобализация. 
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DAVAMLI VƏ SABĠT ĠQTĠSADĠYYATIN ĠNKĠġAF YOLU 

 

Bu məqalədə, muasir zamanda aktual olan, qeyri-bərabər iqtisadi inkişafın əsas problemlərinə 

baxılıb. Bir misal kimi ölkələr yox, bütövlüklə regionlar göstərilib. Bu ona görə edilib ki ancaq 

regionlar üzrə statistik göstəricilər, bu işin əsas mahiyyətini əks etdirə bilər. Bu məqalənin 

mahiyyətini daha ətraflı əks etdirmək üçün bir neçə qrafik və cədvəl tərtib edilmişdir. Sonra 

bölgələrin inkişafında bəzi nöqsanlar və qüsurlar açıqlanıb, xüsusilə onların enerji asılılığı. 

Müxtəlif ölkələrin regional xüsusiyyətləri araşdirilarkən davamlı və sabit iqtisadi inkişaf üçün 

məsləhət və tövsiyələr verilmişdir. 

Ayrıca, bu məqalədə regionlar üzrə iqtisadi artım dərəcələri müqayisə olunmuş və 

Azərbaycanın iqtisadi artım prognozu nəzərdən keçirilmişdir. 

Açar sözlər: iqtisadi artım, davamlı və sabit iqtisadi inkişaf, enerji asılılığı, qloballaşma 
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SUSTAINABLE AND STEADY ECONOMIC AS A WAY TO DEVELOPMENT 

 

This article describes the basic problem of uneven economic development which is relevant at 

the moment. As an example was given macroeconomic indicators of regions in generally not the 

counties, that’s owing to statistics by region will fully reflect the main point of this paper. Were 

composed several graphs and tables for a more detailed display ideas of this paper. In a 
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consequence was analyzing some problems in the development of certain regions and in particular 

their resource-dependent. Exploring the regional characteristics of different countries was given 

recommendations and advice for sustainable and steady economic development. 

Also in this article compares rates of economic growth by the region, and reviewed the forecast 

of economic development in Azerbaijan. 

Keywords: economic growth, sustainable and steady development, resource-dependence, 

globalization. 

 

Интернационализация экономики стала ведущей тенденцией развития мирового 

хозяйства. Активная деятельность в мирохозяйственных связей положительно складывается 

на экономики стран в целом, повышая благосостояния общества и ее граждан. Тем самым 

знания закономерностей развития просто необходимы. Развитие реализуется путем 

достижения устойчивости экономики и обеспечения ее стабильного роста, что объясняет 

нацеленность некоторых фирм, стран и других хозяйствующих субъектов не на увеличения 

производства, а достижения стабильности. Устойчивость и стабильность экономики 

предусматривает прочность и надежность всех элементов экономической системы, защиту 

всех форм собственности, сдерживание дестабилизирующих факторов, внутренних и 

внешних ―нагрузок‖. По мнению Л. Г. Мельника, есть некоторая противоречивость, 

алогичность русскоязычного варианта перевода термина sustainable development. 

Устойчивость предполагает равновесие, а развитие возможно только при условии 

постоянного выхода системы из равновесного состояния (1, с. 422). Состояние экономики, 

характеризующееся расширением деловой активности, выражается в том, что заключаются 

новые контракты, повышается потребительский спрос, увеличиваются объемы производства. 

Сужение деловой активности приводит к тому, что реже заключаются торговые сделки, 

уменьшается объем торговых операций, объем производства начинает сокращаться. За 

периодом снижения обычно следует период застоя, депрессии, иногда кризиса экономики. 

Затем наблюдается оживление экономики, подъем, рост. Следовательно, устойчивое 

развитие является циклическим процессом и означает просто устойчивый, продолжительный 

рост. Также устойчивая способность экономики к постоянному и последовательному 

возобновлению производства, распределения, обмена и потребления всего, что необходимо 

для полноценной жизнедеятельности людей характеризует экономическую стабильность (2, 

с. 350). Именно эти два фактора, устойчивость и стабильность, обеспечивают 

экономическую безопасность и следовательно продолжительное экономическое развитие 

страны. 

Основными показателями экономического развития страны считаются: качество жизни 

населения, конкурентоспособность экономики, темпы роста, ВВП, ВНП, человеческий 

капитал на душу населения, индекс развития человеческого потенциала, индекс 

экономической свободы и т.д. Перечень макроэкономических показателей различаются по 

странам в зависимости от уровня развития домашнего хозяйства, а также степени интеграции 

в мировое хозяйство. И одна из главных причин огромной разницы этих показателей, 

наблюдаемые в наши дни, - разные даты начала современного экономического роста в 

разных частях земного шара. Но это вовсе не значит, что страны, вставшие на путь развития 

позже, обречены постоянно быть более бедными. Бедным странам достаточно адаптировать 

раннее, разработанные технологии, уже созданные в богатых лидирующих государствах. 
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Как, например Африканские страны начали поддерживать связь друг с другом через сотовые 

телефоны, заодно обеспечив себя выходом в интернет, и тем самым не пришлось проводить, 

лишние телефонные линии, так как они отказались от обычных стационарных. В случае с 

Азербайджаном, можно отметить что, несмотря на богатую историю и полученный опыт, в 

нефтяной отрасли используется техника и технология, ранее разработанные в продвинутых 

странах. За счет чего наше государство смогло увеличить темпы экономического роста, и в 

настоящее время занимает 67 место по показателям ВВП. 

Следует отметить, что неодинаковый уровень развития характерно для последних трех 

веков. На графике, построеным на основе данных, взятых с сайта Всемирного Банка, 

показаны характеристики роста ВВП на душу населения по континентам (10). Как мы видим, 

в начале индикаторы ВВП на душу населения во всех регионах были очень похожи друг на 

друга, а далее сильно расходятся, и увеличивается неравенство. Именно растущее 

неравенство является основной причиной негативного подхода антиглобалистов и 

противников экономического роста к развитию во всем мире. Поскольку Европа и Северная 

Америка перешли к современному экономическому росту раньше других регионов, в 

настоящее время они намного богаче остальных стран. 
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Если рассчитать темпы экономического роста тех же регионов за 20, 10 лет и за текущий 

год, и округлить их значения до сотых, у нас получатся следующие данные: 

 

Регионы За 20 лет за 10 лет Текущий год 

Европа и Центральная Азия 4,53 5,18 3,84 

Ближний Восток и Северная Африка 7,05 10,26 -3,13 

Латинская Америка и Карибский бассейн 5,66 10,28 2,40 

Северная Америка 3,66 3,24 2,31 

Восточная Азия и Тихоокеанский регион 5,00 8,52 0,33 

Южная Азия 7,72 10,07 0,94 
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Как мы видим более высокие показатели темпов экономического роста за 20 и 10 лет 

наблюдаются в Восточной и Южной Азии, Латинской Америки, на Ближнем Востоке и в 

Северной Африки. То есть во всех тех регионах, которые отстают от развития от Европы и 

Северной Америки. Но показатели за текущий год меняет всю картину, говоря об отсутствии 

стабильного и устойчивого экономического роста в этих регионах. Таким образом, 

экономические спады в Европе и Северной Америки сглаживаются во времени, когда в 

других регионах наблюдаются сильные скачки в экономическом росте. Хоть и темпы 

экономического роста значат многое, но без устойчивости и стабильности цель 

экономического роста остается не достижимой. 
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По прогнозу Всемирного Банка, в нынешнем году темпы роста по регионам должны 

составить: 7,3% в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе; 2,8% в регионе Европы и 

Центральной Азии; 3,3% в регионе Латинской Америки и стран Карибского бассейна; 2,5% в 

регионе Ближнего Востока и Северной Африки; 5,2% в регионе Южной Азии; 4,9% в странах 

Африки у югу от Сахары. Как мы видим в более развитых регионах мира наблюдается 

замедленный темп роста. Если рассматривать в отдельности развитые страны, темпы роста в 

текущем году, составили, лишь 1,2%, затем прогнозируется увеличение до 2% в 2014 и 2,3% 

к 2015. В Евросоюзе ожидается незначительный рост, который должен составить 0,9% в 2014 

и 1,5% в 2015 году. Что касается Азербайджана, Всемирный Банк предполагает, что 

экономика страны в 2015 году вырастет на 4,1%, а в 2016 – на 3,6%. Это связано с тем, что 

нефтяной сектор уже не будет рассматриваться как двигатель экономического роста. 

Оживление экономики прогнозируется на 2018 год, в связы с началом добычи и поставки 

газа из месторождения ―Шах-Дениз-2‖. Вновь указывая на высокую энергозависимость 

страны. 

Как известно экономика это сфера науки, направленая на материалное обеспечения 

человека и общества. Страны мира в процессе глобализации стремятся достичь устойчивого 

и стабильного экономического роста. Следует отметить что экономический рост 

достигнутый за счет импорта энергоресурсов, будет носить краткосрочный характер. Однако 

при эффективном использование этих средств т.е. развитие друх отраслей хозяйтсва, 
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послужит снижению зависимости экономики от энергоресурсов, что следовательно будет 

рассматриваться в долгосрочной преспективе. Эффективное использование предусматривает 

диверсификацию экономики, инвестирование средств в более стабильные сферы экономики, 

создание свободных экономических зон. Все это приведет к предотвращению однобокого 

развития экономики, что поможет достичь устойчивого и стабильного роста. 
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BEYNƏLXALQ ĠQTĠSADĠ ĠNTEQRASĠYA PROSESLƏRĠNĠN MAHĠYYƏTĠ  

VƏ ĠNKĠġAF XÜSUSĠYYƏTLƏRĠ 

 

 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya milli təsərrüfat mexanizmlərinin yaxınlaşmasına, qarşılıqlı 

uyğunlaşmasına və artımına gətirən, dövlətlərarası sazişlər formasını qəbul edən və razılaşdırılmış 

şəkildə dövlətlərarası orqanlar tərəfindən tənzimlənən obyektiv iqtisadi qarşılıqlı təsir prosesidir. 

Milli təsərrüfatların beynəlmiləlləşməsinin yeni forması olan beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya 

proseslərinin əsasında müstəqil fəaliyyət göstərən subyektlərin iqtisadi maraqları və beynəlxalq 

əmək bölgüsü durur. Ölkələr arasında əmtəələrin və istehsal amillərinin sərbəst hərəkətini,yəni 

onların istehsal olunduğu  və satış üçün göndərildiyi ölkələrdə ayrıseçkilik qoyulmadan hərəkət 

etməsini nəzərdə tutur. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, 

kapital və iş qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti, birgə iqtisadi, valyuta-maliyyə, elmi-texniki, sosial, 

xarici və hərbi siyasətin razılığı ilə həyata keçirilməsinə əsaslanır. Dünya dövlətləri iqtisadi 

inteqrasiya yolu ilə öz istehsal güclərini, istehsalın səmərəliyini və bütün bunların nəticəsində isə 

əhalinin rifahını yüksəltməyə səy göstərirlər. 

Açar sözlər: İnteqrasiya, qloballaşma, iqtisadi əməkdaşlıq, dünya bazarı, beynəlxalq əmək 

bölgüsü. 
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СУТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ  

И СВОЙСТВА РАЗВИТИЯ 

 

Международная экономическая интеграция-экономически влиятельный процесс, 

регулирующийся со стороны межгосударственных органов в согласованной форме 

,приводящий к приближению, взаимному соответствию,приросту механизмов 

национального хозяйства. В основе международной экономической интеграции, которая 

является новой формой интернационального народного хозяйства, лежат экономические 

взгляды независимых субъектов и международный раздел труда. Она подразумевает 

свободный оборот товаров и факторов производства между странами, оборот в 

производимых и отправленных для продажи стран без дискриминации Международная 

экономическая интеграция основывается на свободном обороте товаров и услуг, 

международном обороте капитала и рабочей силы, совместного экономического, валютно-

финансового, научно-технического, военно-политического соглашения. Страны мира при 

помощи Международной  экономической  интеграции показывают свою производственную 

силу, эффективность производства, в результате всего этого стремяться повысит 

благополучие населения. 

Ключевые слова: интеграция, глобализация, экономическое сотруднечество, мировой 

рынок, международный раздел труда. 
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THE ESSENCE AND FEATURES OF DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL 

ECONOMIC INTEGRATION 

 

International economic integration is an economic mutual impact process regulated by 

interstate organizations with co-ordinated form. Economic integration is the unification of 

economic policies between different states through the partial or full abolition of tariff and non-

tariff restriction on trade taking place among them prior to their integration. This is meant in turn 

to lead to lower prices for distributors and consumers with the goal of increasing the combined 

economic productivity of the states. An economic arrangement between different regions marked by 

the reduction or elimination of trade barriers and the coordination of monetary and fiscal policies. 

The aim of economic integration is to reduce costs for both consumers and producers, as well as to 

increase trade between the countries taking part in the agreement. 

Keywords: integration, globalization, economic cooperation, world market, international 

labour distribution. 

 

Beynəlxalq inteqrasiya milli çərçivədən üstün olan və daim fəaliyyət həyata keçirən qurumların, 

təĢkilatların, proqramların, layihələrin və mexanizmlərin biri olub beynəlxalq təĢkilatların 

yaradılması prosesidir. Beynəlxalq təĢkilatların yaradılmasının əsas səbəbi dünya təsərrüfat 

sisteminə təsir edən problemləri həll edib ölkələr arasında normal ticarət münasibətlərinin 

qurulmasına yardım etməkdən ibarətdir. Bir sıra təĢkilatlar bu problemlərin həllinə yardım edib və 

bundan sonra da etməkdədir. 

 Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya bir tərəfdən daxili iqtisadi amillərdən daha səmərəli istifadə 

olunması ilə mili iqtisadiyyatların beynəlxalq əmək bölgüsündə daha möhkəm və davamlı mövqe 

tutmalarına, digər tərəfdən xarici iqtisadi amilləri iqtisadi dövriyyəyə fəal surətdə cəlb etməklə və 

bu amillərin dialektik vəhdətinə nail olmaqla bütövlükdə iqtisadi prosesin - qlobal inkiĢafın 

sürətlənməsinə və nəticədə həyat səviyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxĢılaĢdırılmasına Ģərait 

yaradır. 

            Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əmtəə və xidmətlərin sərbəst hərəkəti, kapital və iĢ 

qüvvəsinin beynəlxalq hərəkəti, birgə iqtisadi, valyuta-maliyyə, elmi-texniki, sosial, xarici və hərbi 

siyasətin razılığı ilə həyata keçirilməsinə əsaslanır. Dünya dövlətləri iqtisadi inteqrasiya yolu ilə öz 

istehsal güclərini, istehsalın səmərəliyini və bütün bunların nəticəsində isə əhalinin rifahını 

yüksəltməyə səy göstərirlər. 

Ġqtisadi inteqrasiya edən ölkələr siyasi cəhətdən müstəqil olmaqla iqtisadi cəhətdən bir-birindən 

asılı vəziyyətdə olurlar.Ölkələr iqtisadi inteqrasiya axınlarına qoĢularaq bu yolla öz istehsal 

güclərini,istehsalın səmərəliliyini və bütün bunların nəticəsində isə əhalinin ümumi rifah 

səviyyəsini artırmağa çalıĢırlar.Ġnteqrasiya prosesi bura daxil olan hər bir ölkə üçün əlveriĢli Ģərtlər 

yaradır: 

1. Ġnteqrasiya əməkdaĢlığı bu qruplaĢma daxilində maliyyə, material, əmək, yeni texnalogiya və 

digər ehtiyatların hərəkətinə zəmin yaradır. 

2. Bütün istiqamətlərdə əməkdaĢlığı geniĢləndirir. 

3.  Ġqtisadi rəqabətdə müəyyən üstünlüyə nail olmaq imkanı verir. 
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Hazırki dövrdə dünya iqtisadiyyatının inkiĢafında baĢ verən ən mühüm proseslərdən biri 

proqressiv qloballaĢma, yaxud təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢməsində keyfiyyət baxımdan yeni 

mərhələnin baĢlanmasıdır. QloballaĢan müasir dövrümüzdə inteqrasiya prosesləri əsasən aĢağıdakı 

məsələlərdə təzahür edir: 

 müxtəlif ölkələrin milli təsərrüfatları arasında əməkdaĢlıq, onların tam və ya qismən 

unifikasiyası; 

 dünya ölkələri arasında malların, kapitalın, xidmətlərin və iĢçi qüvvəsinin hərəkətində 

məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması; 

 ümumi bazarın yaradılması məqsədilə ayrı-ayrı ölkələrin bazarlarının yaxınlaĢdırılması; 

 ayrı-ayrı dövlətlərə məxsus iqtisadi subyektlər arasında fərqlərin aradan qaldırılması; 

 hər bir milli iqtisadiyyatda xarici tərəfdaĢlara münasibətdə ayrı-seçkiliyin bu və ya digər 

formasının aradan qaldırılması və s. 

 QloballaĢmanın əsas elementlərindən olan inteqrasiyanın müasir dövrdə inkiĢaf prosesi növbəti 

özünəməxsus xüsusiyyətlərə malikdir.Birincisi, dünyanın əksər dövlətləri XX əsrin əvvəllərindən 

qlobal iqtisadiyyatda iĢtirak etməmiĢdir.Hazırda isə demək olar ki, bütün dünya dövlətləri ticarət və 

investisiya üçün öz sərhədlərini açmıĢdır.Ġkincisi, əgər XIX əsrdə qloballaĢma nəqliyyat xərclərinin 

məhdudluğu ilə əlaqədar yaranmıĢdısa, hazırda o rabitə vasitələrinin dəyərinin azalması ilə Ģərtlənir. 

Üçüncüsü, vahid maliyyə-kredit məkanının yaradılması ilə bağlıdır. Maliyyə bazarları tez bir 

müddətə beynəlxalq miqyaslı institutlara çevrilir.Dördüncüsü, elmi-texniki inqilab və informasiya 

cəmiyyətinin yaradılması ilə bağlıdır. 

Ġnteqrasiya proseslərində əsas faktorlardan biri də dövlətlərin iqtisadi siyasətlərinin, o cümlədən 

gömrük siyasətlərinin yaxınlaĢdırılması və bir-birilə mühüm beynəlxalq normalara müvafiq olaraq 

uyğunlaĢdırılmasıdır. Məhz gömrük siyasətinin düzgün və beynəlxalq əməkdaĢlıq istiqamətində 

qurulması inteqrasiyanın sürətli faktoru kimi çıxıĢ edə bilər. Bu isə beynəlxalq münasibətlərin 

mühüm prinsipləri, o cümlədən beynəlxalq əməkdaĢlıq prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. 

Həmin prinsiplərə əməl edilməsi isə onların ius cogens xarakterinə uyğun olaraq dövlətlərin mühüm 

öhdəlikləri sırasına daxildir.  

Ġnteqrasiya proseslərinin indiki vəziyyətinə fikir versək bu prosesdə qarĢıya çıxan əsas problem 

və ziddiyyətləri aĢağıdakı kimi qruplaĢdıra bilərik: 

1.Ġstehsal problemi; 

2.QütbləĢmə; 

3.SənayeləĢmə problemi; 

4.Ġnfrastruktur problemi; 

5.Valyuta problemi; 

6.Ġnteqrasiyaya qoĢulan ölkələrdə qarĢıdurma; 

 Aktiv rəqib potensial rəqib; 

 Aktiv tamamlayıcı potensial rəqib; 

 Aktiv rəqib potensial tamamlayıcı; 

 Aktiv tamamlayıcı potensial rəqib. 

7)Ġqtisadi regionalizmin qapalı xarakteri; 

8)Dövlətlərarası siyasi münasibətlər; 

9)Dövlət müstəqilliyi problemi. 

Bütün bu problem və ziddiyyətlərin aradan qaldırılması üçün inteqrasiya bloklarına daxil olan 
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ölkələr öz iqtisadi, sosial və digər sahələrdəki fəaliyyətlərini uzlaĢdıraraq çıxıĢ yolları axtarır, bu 

problemlərin həllində həm beynəlxalq həm də regional səviyyədə əməkdaĢlıq edirlər. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Regional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika (kitab). Ə.Ġ.Bayramov. «AzərnəĢr»  

nəĢriyyatı. Bakı - 1997. 208 səhifə. 

2. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatının inteqrasiya yolları (kitab). Ç.M.Abbasov. Elm 

nəĢriyyatı. Bakı - 2005. 252 səhifə.  

3. Dünmayalı Vəliyev, Aqil Əsadov Beynəlxalq iqtisadiyyat, Bakı 2012. 

4. Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz, Ġsrafilov Həsən. Dünya Ġqtisadiyyatı Bakı 2009. 

5. Oqtay Məmmədov, Mürsəl Ġsmayılov, Fazil Ġsmayılov Milli Ġqtisadiyyatın Tənzimlənməsi 

Bakı 2008 

6. И.В.Липсин, В.В.Косов. Инвестиционный проект: методы подготовки и анализа. 

Москва 1995 г. 

7. А.С.Булатова. Экономика. Москва 1996 г. 

8. Международные экономические отношения / под редакцией А.И.Евдокимова – 

Москва: Проспект, 2004. 

9. Акопова Е.С., Воронкова О.Н., Гаврилко Н.Н. Мировая экономика и международные 

экономические отношения. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001. 

 

 

 

  



455 
 

Əsmər KƏRĠMLĠ, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCANDA  ĠNVESTĠSĠYA MÜHĠTĠ 

 

Xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsi Azərbaycan dövlətinin müəyyən etdiyi 

iqtisadi inkişaf strategiyasının mühüm tərkib hissəsidir. Son dövrlər ölkədəki siyasi sabitlik və 

iqtisadi inkişaf xarici dövlətlərin Azərbaycan iqtisadiyyatına uzunmüddətli sərmayə qoymaq üçün 

marağını daha da artırmışdır.  
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Привлечение иностранных инвестиций в экономику страны является важным 

компонентом, определяющее стратегию экономического развития государства. В 

настоящее время политическая стабильность в стране и экономическое развитие повысили 

интерес иностранных государств в экономику Азербайджана для долгосрочных инвестиций. 

Ключевые слова: инвестиция, производство, финансы, бизнес, капитал. 
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INVESTMENT CLIMATE IN AZERBAIJAN 

 

Attracting foreign investment to the economy of country is an important component of the 

economic development strategy defined by the government. Recently, political stability and 

economic development in the country increased to invest in long-term interest of foreign countries. 

Key words: investing, production, finance, business, capital. 

 

Ġndiyə qədər respublikada investorların hüquq və mənafelərinin qorunması, mülkiyyətin 

toxunulmazlığı, yerli və xarici sahibkarlara eyni iĢ Ģəraitinin yaradılması, əldə edilmiĢ mənfəətdən 

maneəsiz istifadə olunması ilə bağlı mühüm qanunlar qəbul edilərək hüquqi baza yaradılmıĢdır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikasında investisiya fəaliyyətini tənzimləyən iki qanun mövcuddur: 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 13 yanvar 1995-ci il tarixli 952 nömrəli Sərəncamı ilə 

təsdiq olunmuĢ ―Ġnvestisiya fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu‖ və 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 15 yanvar 1992-ci il tarixli 57 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq 

olunmuĢ ―Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Qanunu‖.  

Bundan baĢqa, Azərbaycan hökuməti bir sıra xarici ölkələrlə ikiqat vergi tutmanın aradan 

qaldırılması, investisiyaların təĢviqi və qarĢılıqlı qorunması haqqında saziĢlər imzalamıĢdır. 

Mənfəətin baĢqa valyutalara konvertasiya edilməsi, xarici ölkələrə köçürülməsi, yaxud 

reinvestisiya edilməsi ilə bağlı bütün məhdudiyyətlər ləğv edilmiĢ, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri 



456 
 

əsasında vahid valyuta məzənnəsi formalaĢmıĢdır. Bu tədbirlər xarici investorların, beynəlxalq 

maliyyə qurumlarının və iqtisadi təĢkilatların Azərbaycana olan marağını daha da artırmıĢdır. 

Hazırda ölkədə iqtisadi islahatların davam etdirilməsi, biznes mühitinin daha da 

yaxĢılaĢdırılması, neft sektoru ilə bərabər, qeyri-neft sektorunun inkiĢaf etdirilməsi ilə bağlı 

tədbirlər həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatına investisiyaların cəlb olunması 

məqsədilə hökumət tərəfindən ―açıq qapı‖ siyasəti həyata keçirilir. 

Son illərdə Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası prosesi intensiv xarakter almıĢdır. 

1995-2011-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ 119 milyard dollar investisiyanın 60%-dən 

çoxu, yəni 63 milyard dollara yaxını xarici investisiyalar olmuĢdur. 1995-2002-ci illərdə xarici 

investisiyaların həcmi  9 milyard dollar olmuĢdursa, 2003-2011-ci illərdə bu rəqəm 6 dəfə artaraq 

54 milyard dollar olmuĢdur.  

1995-2011-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiĢ xarici  investisiyaların  25,5 milyard 

dolları qeyri-neft sektorunun, 37,5 milyard dolları isə neft sektorunun inkiĢafına yönəldilmiĢdir.  

Qeyri-neft sektorunda fəaliyyət göstərən birgə və xarici investisiyalı müəssisələri cəlb edən əsas 

sahələr sənaye, tikinti, nəqliyyat və ticarətdir. 

  2013-cü ilin yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyulan xarici 

investisiyaların ümumi həcmi 3,78 milyard manat təĢkil edib ki, bu da ötən ilin müvafiq dövrünə 

nisbətən 31,18 faiz çoxdur. 

Xarici ölkələr və beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən yanvar-noyabr aylarında Azərbaycan 

iqtisadiyyatına yatırılan investisiyaların 87,4 faizi (3301,4 milyon manat) Böyük Britaniya, ABġ, 

Yaponiya, Norveç, Türkiyə, Çexiya və Fransa investorlarının payına düĢür. 

Əvvəlki kimi Böyük Britaniya liderlik mövqeyini qoruyur. Onun xarici investisiyaların ümumi 

həcmində xüsusi çəkisi 35,9 faiz, investisiyaların özü isə 1,354 milyard manat təĢkil edib. 

Norveç investisiyaları 467,6 milyon manat (xüsusi çəkisi 12,4 faiz), ABġ - 454,64 milyon 

manat (12 faiz), Yaponiya - 346,06 milyon manat (9,2 faiz), Çexiya - 258,11 milyon manat (6,8 

faiz), Türkiyə - 270,53 milyon manat (7,2 faiz), Fransa - 149,99 milyon manat (3,9 faiz), Rusiya və 

Ġran - hər biri 118,72 milyon manat (hər biri 3,1 faiz) təĢkil edib. 

Beynəlxalq maliyyə institutlarından ən böyük investisiya həcmi Dünya Bankı tərəfindən 

qoyulub (3,7 faiz xüsusi çəki ilə 139,1 milyon manat). Asiya ĠnkiĢaf Bankı yanvar-noyabr aylarında 

Azərbaycanda layihələrin reallaĢdırılmasına 42,3 milyon manat (1,1 faiz), Ġslam ĠnkiĢaf Bankı isə 

9,27 milyon manat (0,3 faiz) ayırıb. 

"Bir pəncərə" sistemi   

Ölkədə sahibkarlığın inkiĢafının sürətləndirilməsi, biznes mühitinin əlveriĢliliyinin daha da 

artırılması və biznesə baĢlama prosedurlarının sadələĢdirilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi 

məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti "Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin 

fəaliyyətinin "bir pəncərə" prinsipi üzrə təĢkilinin təmin edilməsi tədbirləri haqqında" 2007-ci il 25 

oktyabr tarixli Sərəncam imzalamıĢdır. Sərəncama əsasən, "bir pəncərə" prinsipi üzrə vahid dövlət 

qeydiyyat orqanı Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi müəyyən edilmiĢ və 2008-ci ilin 1 

yanvar tarixindən Azərbaycanda bu sistemin tətbiqinə baĢlanmıĢdır. "Bir pəncərə" sisteminin 

tətbiqindən sonra Azərbaycanda biznesə baĢlama proseduraları 15-dən 1-ə və bunun üçün sərf 

olunan vaxt 30 gündən 3 günə endirilmiĢdir.  

Sahibkarlar vergi orqanları və banklarla sənəd mübadiləsini yeni yaradılmıĢ Ġnternet Vergi 

Ġdarəsi (www.e-taxes.gov.az) vasitəsilə həyata keçirə bilərlər. Bundan baĢqa, sahibkarların vergi 

qanunvericiliyinə aid suallarının və müraciətlərin qəbulu, onlara baxılması və operativ 
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cavablandırılması məqsədilə 195 saylı telefon məlumat xidməti fəaliyyət göstərir. 

"Bir pəncərə" sisteminə görə kommersiya fəaliyyəti ilə məĢğul olan hüquqi Ģəxslər Vergilər 

Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidirlər.  

Azərbaycan Respublikasında biznes mühitinin yaxĢılaĢdırılması, bu sahəyə dövlət qayğısının 

artırılması məqsədilə bir sıra qurumlar fəaliyyət göstərir: 

Azərbaycan Ġnvestisiya ġirkəti - 2006-cı ildə sahibkarlığın inkiĢafının dəstəklənməsi 

sahəsində həyata keçirilən dövlət siyasətini vahid mərkəzdən tənzimləmək, respublikanın 

investisiya cəlbediciliyinin daha da artırılmasını təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ġnvestisiya 

ġirkəti yaradılmıĢdır. ġirkətin baĢlıca vəzifəsi ölkə iqtisadiyyatına investisiyaların təĢviqini təmin 

etmək, bu sahədə mövcud problemlərin aradan qaldırılmasına çalıĢmaqdır. ġirkətin investisiya 

fəaliyyətinin məqsədi əsasən ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sahələrində fəaliyyət göstərən səhmdar 

cəmiyyətlərinin və digər kommersiya təĢkilatlarının nizamnamə kapitalındakı iĢtirak payını, o 

cümlədən səhmlərini almaqla müddətli investisiya qoyuluĢunun həyata keçirilməsindən ibarətdir. 

Yerli istehsalın inkiĢafı ilə ölkənin ixrac qabiliyyətinin artırılması və investisiyaların cəlb 

edilməsini həvəsləndirmək məqsədilə 2003-cü ildə Azərbaycan Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi 

Fondu (AZPROMO) yaradılmıĢdır. Fond investorlar, yerli istehsalçılar və hökumət arasında körpü 

rolunu oynamaqla dövlət-özəl sektor dialoqunda əhəmiyyətli iĢlər görür. AZPROMO xarici 

investorlara öz investisiya layihələrini həyata keçirmək üçün sahələrin müəyyənləĢdirilməsində, 

yerli bürokratiya ilə mübarizə aparmaqda və onların Azərbaycana gəlməsini asanlaĢdırmaqda 

yardım edir. Yerli müəssisələr də AZPROMO-nun məsləhət xidmətləri və xarici bazar 

tədqiqatlarından faydalanırlar. 

Xarici investorlar üçün Azərbaycanın üstünlükləri:  

1. Xarici investisiyalar üçün münbit Ģərait: 

- Regionda adambaĢına düĢən ən yüksək BirbaĢa Xarici Ġnvestisiya göstəricisi. 

- Ġnvestorlar üçün hüquqi təminatlar.  

2. Sürətlə inkiĢaf edən və açıq iqtisadiyyat: 

- ÜDM-in 26,4 % illik artımı. 

- Xarici ticarət dövriyyəsinin 19,8 % illik artımı. 

- Orta idxal tarif dərəcəsi: 5,7% 

3. Qeyri-neft sektorunda geniĢ imkanlar: 

- Son 5 ildə əksər iqtisadi fəaliyyət sahələrində yüksək artım: sənaye – 7,5 dəfə, tikinti – 3,8 

dəfə, ticarət – 3,5 dəfə, nəqliyyat və rabitə – 2,9 dəfə, sosial xidmətlər – 2,8 dəfə, kənd 

təsərrüfatı – 2,1 dəfə. 

- Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına vergi güzəĢtləri  

4. Təbii ehtiyatlar: faydalı qazıntılar və münbit torpaq: 

5. ƏlveriĢli strateji mövqe: 

- Mərkəzi Asiya və Xəzər regionuna birbaĢa çıxıĢ. 

- Beynəlxalq ticarət təĢəbbüslərində iĢtirak (Ġpək Yolu, ġimal–Cənub koridoru). 

- GeniĢlənən Avropa faktoru və Yeni QonĢuluq Siyasətinə qoĢulma. 

6. Rəqabət qabiliyyətli yerli iĢçi qüvvəsi 

 

Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkiĢafı, ölkədə biznes mühitinin yaxĢılaĢdırılması 

məqsədilə həyata keçirilən tədbirlər və s. nailiyyətlər nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlar tərəfindən daim 

yüksək qiymətləndirilir.  
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Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının ―Doing buisness – 2012‖ 

hesabatında Azərbaycan 183 ölkə arasında 66-cı yeri tutub. Azərbaycan habelə əmlakın qeydə 

alınmasının sadəliyi, biznesə baĢlamaq parametrləri üzrə dünya ölkələri arasında liderlər qrupuna 

daxil olub. Kredit almaq, iĢ görmək və bir sıra digər sahələrdə də ciddi uğurlar əldə edən ölkə 

inkiĢaf etmiĢ dövlətlərlə bir sıradadır. 

―Doing buisness – 2012‖ hesabatına əsasən, Azərbaycanda ən yaxĢı göstərici məhz əmlakın 

qeydiyyatındadır. Belə ki, 10 müxtəlif göstərici üzrə 183 ölkə arasında hazırlanan hesabata əsasən 

Azərbaycan daĢınmaz əmlakın qeydiyyatına görə 9-cu yerdədir. Eyni zamanda Azərbaycanda 

əmlakın ötürülməsi üçün 4 prosedur tələb olunur ki, buna da 11 gün müddət və əmlakın dəyərinin 

0,2 faizi qədər xərc sərf edilir. Bu, regionda ən yaxĢı göstəricilərdən biridir. Müqayisə üçün bildirək 

ki, Azərbaycanın aid edildiyi ġərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionlarında əmlakın ötürülməsi üzrə 

orta göstərici 37, qonĢu ölkələrdən Türkiyədə 44, Rusiyada 45, Bolqarıstanda 66, Rumıniyada 70, 

Ġranda 163, Ukraynada isə 166 gündür. 

Biznesə baĢlamaq reytinqinə görə Azərbaycan 183 ölkə arasında 18-cidir. Ölkədə biznesə 

baĢlamaq üçün 6 prosedur tələb edilir. Günlərin sayı 8-dir, biznesə baĢlamaq üçün tələb edilən xərc 

adambaĢına düĢən kapitalın 2,7 fazini təĢkil edir. Bu zaman minimum kapital tələb olunmur. 

Azərbaycanın bu göstəricisi Mərkəzi və ġərqi Avropa ölkələri ilə müqayisədə daha yaxĢıdır. Çünki 

bu ölkələrdə biznesə baĢlamaq üçün 11 gün tələb edilir. Habelə Azərbaycanda biznesə baĢlamaq 

üçün tələb edilən proseduraların sayı bu ölkələrlə müqayisədə daha azdır. 

Bütün bunlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan inkiĢaf etmiĢ ölkə kimi dünyanın aparıcı 

investitorlarının daim diqqət mərkəzindədir. 
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ƏMTƏƏ BĠRJALARI ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAF SĠSTEMĠNĠN VACĠB  ÜNSÜRÜDÜR 

 

Birja topdansatış ticarət formasıdır, bu ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün bir çox müstəqil 

diler və vasitəçilərin bir yerdə birləşməsivacibdir. Inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadiyyatın 

tənzimlənməsi üçün müasirəmtəə birjaları bir vasitədir ki, inkişaf etmiş bazar infrastrukturu 

formalaşsın. Belə birjalarında satılan yalnız mallar yox, eyni zamanda ona olan təcili müqavilənin 

bağlanması, fəaliyyətinin əsas məqsədi isəbazarda qiymət dəyişməsi riskinin azaldılması, eləcə də 

müqavilələrdə qiymətlərin dəyişilməsindən faydanın götürülməsidir. Əmtəə birjası əslində, inkişaf 

etmiş bazar iqtisadiyyatına malik ölkələrdə əsasən broker və ticarət təşkilatlarının xidmət 

dövriyyəsi sahəsində dəstəkləyən qurumlarından biridir. Bu azad bazarın fəaliyyətinin ən tanınmış 

formasıdır. 

Açar sözlər: real mallar bazarı, əmtəə birjası, qiymət dəyişməsi riski, iqtisadi sistem, 

Azərbaycan iqtisadiyyatı. 
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ТОВАРНЫЕ БИРЖИ –ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Биржа – это форма организации оптовой торговли, она представляет собой 

объединение многочисленных независимых торговцев и посредников в целях ведения 

торговой деятельности. В странах с развитой рыночной инфраструктурой современные 

товарные биржи - сложный инструмент регулирования экономики. Предметом торговли на 

таких биржах является не только товар, но в большей степени срочный контракт на него, 

а основной целью операций - получение прибыли от ценовых колебаний контрактов, а 

также снижение риска ценовых колебаний на рынке реального товара. Товарная биржа - в 

сущности, всего лишь один из вспомогательных институтов сферы обращения, который в 

странах с развитой рыночной экономикой обслуживает преимущественно посреднические и 

торгующие организации. Это наиболее признанная форма функционирования свободного 

рынка.  

Ключевые слова: рынок реального товара, товарная биржа,  риск ценовых колебаний, 

система экономики, азербайджанская экономика. 
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COMMODITY EXCHANGES - AN IMPORTANT ELEMENT  

OF ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

Exchange - a form of wholesale trade, it is an amalgamation of many independent dealers and 

intermediaries in order to conduct trading activities. In countries with developed market 

infrastructure, modern commodity exchanges - a sophisticated tool for regulating the economy. 

Traded on such exchanges is not only goods, but mostly fixed-term contract on him, and the main 

purpose of the operation - to profit from price fluctuations of contracts, as well as reducing the risk 

of price fluctuations on the physical market. Commodity exchange - in fact, only one of the 

institutions supporting the sphere of circulation, which in countries with developed market 

economies serves mainly brokerage and trading organizations. This is the most recognized form of 

the free market. 

Keywords: market of real goods, commodity exchange, the risk of price fluctuations, economic 

system, the Azerbaijani economy. 

 

Ġnsan cəmiyyətinin fəaliiyəti və inkiĢafı bir neçə mühüm amildən asılıdır. Bunlardan biri də 

iqtisadi həyatın təĢkilidir. Iqtisadi həyatın özü də sistem olaraq bir neçə prioritetli sahələrdən  

ibarətdir. Bunlar istehsal, bölgü, mübadilə və istehlakdır. Bir-biri ilə sıx əlaqəli olan bu sahələrin 

əsas mühərriki, hərəkətverici qüvvəsi istehlakdır.Düzdür, istehlakın xarakterinə və strukturuna 

insanın həyat səviyyəsinin, onun yaĢadığı regionun xüsusiyyətlərinin, həyat tərzinin təsiri böyükdür. 

Bununla belə demək olar ki, tələbatlar strukturu istehlakı təyin edir, istehlak isə bütün iqtisadi 

fəaliyyət sisteminə təsir göstərir. Digər tərəfdən, əməyin kollektiv xarakteri insan tələbatlarının 

ödənilməsi formaları və xarakterinə də təsir göstərir. Məlumdur ki, insan cəmiyyətində neolit 

dövründən etibarən əmək bölgüsü aparılır və indiyə qədər həmin proses dərinləĢir və davam edir. 

Belə təqdirdə əmək prosesi zamanı əldə edilən nemətlərin paylanması, mübadiləsi məsələsi öz 

həllini gözləyir. Söhbət əmtəədən gedir. 

Əmtəə, insan fəaliyyəti məhsulu olaraq dərhal bazar münasibətləri Ģəraitində alqı-satqı 

obyektinə çevrilərək, xüsusi təĢkilatlar tərəfindən bazar sistemi Ģəraitində realizə olunur. Bu zaman 

burada bir neçə iqtisadi qanun özünü bildirməyə baĢlayır: bazar rəqabəti, istehlak strukturu və 

iqtisadi inkiĢafının xüsusiyyətləri və s.aydındır ki, belə qurumların, yəni xüsusi olaraq, yalnız əmtəə 

səviyyəsində alqı-satqının təĢkili səviyyəində fəaliyyət göstərən bazar ünsürləri -əmtəə birjaları 

birdən-birə iqtisadi fəaliyyət elementi kimi tarixi meydana gəlməmiĢdirlər. Bunun üçün uzun tarixi 

inkiĢaf yolunu keçmək lazım idi. Bu məsələnin üzərində bir qədər ətraflı dayanaq.  

Iqtisadi inkiĢaf tarixindən məlumdur ki, istehsalat imkanları geniĢləndikcə insan tələbatlarının 

ödənilməsi imkanı da artırdı. Bu baxımından burada istehsalat prosesini tənzimləmək məqsədilə 

xüsusi mübadilə imkanları lazm idi ki, bu rolu da öz üzərinə ticarət almıĢdır. Ticarətintopdan və 

pərakəndə formalarında həyata keçirilməsi ilə əlaqədar onların təkmilləĢdirilməsi, Ģəraitə və bazar 

infrastrukturunun tələblərinə uyğun olması tələb olunurdu. Bu yolla əmtəə birjaları düyaya gəldi. 

Bəs bunların ilk formaları hə olmuĢdur? Tarixi təhlil göstərir ki, burada vəziyyət müxtəlif 

regionlarda müxtəlif olmuĢdur. Ilk növbədə onu qeyd etmək lazımdır ki, təsərrüfatçılıq fəaliyətində 

dirçəliĢ və tənəzzül dövrləri bir-birini ardıcıl olaraq əvəz edirdi. ən qədim təsərrüfat sistemləri Nil, 
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Dəclə və Fərat, Qanq, Yantzı, Xuanxe çaylarının vadələrində yaranmıĢ, sonradan isə digər müxtəlif 

ərazilərdə əmələ gəlmiĢdir. Köçəri və oturaq həyat fəaliyyəti nəticəsində müxtəlif təsərrüfat 

sistemləri əmələ gəlmiĢdir, bu sahələr arasında bəzən yaranan ziddiyyətlər nəticəsində həmin 

sistemlər dağılır, yeniləri ilə əvəz olunurdu. Beləliklə, çox zaman təsərrüfatçılıq sisteminin taleyi 

dövlətdaxili, ilk növbədə iqtisadi və hərbi-siyasi  amillərlə təyin olunurdu [9, s.67]. 

Ġlk birjalar ticarətlə bağlı idi. Bəzi məlumatlara görə, ilk birjalar qədim, antik dövrdə ortaya 

çıxdı. Əksər tədqiqatçılar razıdırlar ki, orta əsrlərdə tacirlər ibtidai pərakəndə satıĢdan daha 

mütərəqqi topdan satıĢ formalarına keçməyə baĢladılar. Ilk birja Ġtaliyada meydana gəlmiĢdir. Bu 

manufakturaların yaranması ilə bağlı olmuĢ və yarmarkalar Ģəklində meydana gəlmiĢdir. Onlar ildə 

bir və ya iki dəfə açılırdı. Burada taxıl, yun, metal satılırdı. Belə ki, onları daĢımaq bahalı və uzun 

sürən bir proses idi. Buna görə də insanlar müəyyən keyfiyyətə malik məhsulun bir kimsəyə 

çatdırmaq iĢini öhdəsinə götürüb müqavilələri bağlamağa baĢladılar, alıcı isə malların haqqını 

ödəmək öhdəsini üzərinə götürürdü [2]. 

Manufaktura inkiĢaf və onlar öz biznesinin inkiĢafı üçün pula möhtac idilər, onda sahibkarlar öz 

müəssisəni və kiçik pay səhmlərinə bölüĢdürmək qərara gəldilər. Ġndi bunları satmaq üçün bir yer 

lazım olacaq. Sahibkarlar bir yerdə toplanmağa baĢladı, səhmlərini almaq istəyən insanlar həmin 

yerə gəlirdilər. Ilk birja Antverpendə, Hollandiyada 1649-ci ildə yaradılmıĢdır. Tezliklə birjalar 

sürətlə inkiĢaf etməyə baĢladılar. Ġlk alverçilər meydana gəldi. XIX əsrdə fond bazarlarının sürətli 

inkiĢafı olan ölkə Amerika olmuĢdu. Bu, ən böyük birja Ģəbəkəsinə malik ölkəyə çevrildi [2]. 

TəĢkilati baxımından birja brokerlərə və dilerlərə, yəni birja mütəxəssislərinə təklif edilən və 

yaxĢı təchiz olunan bazar yeridir. Ġqtisadi baxımından birja elə bir bazardır ki, burada qiymətli 

kağızların, nümunələr və standartlar, həmçinin gələcəkdə onların təchizatı üçün müqavilələr üzrə 

topdan satıĢı aparılır, habelə rəsmi satıĢ qiymətləri əsasında xarici valyuta və nadir torpaq metalların 

tələb və təklifi əsasında satıĢı təĢkil olunur [7]. Birja hüquqi Ģəxs olaraq öz əmlakına malikdir, 

arbitraj, dövlət məhkəməsinində iddiaçı və ya cavabdeh ola bilər.  

Birjada auksionun da bəzi əlamətləri var, çünki real mal ilə əməliyyatlar zamanı o, ən dəyərli 

təklif verən alıcıya qismət olur. Real mal ilə əməliyyatlar zamanı valyuta dövriyyəsi adətən 5-10% 

təĢkil edir. Mübadilə fəaliyyətinin əsas məzmunu – müddətli birja oyunudur, yəni burada forvard və 

fyuçers ticarəti, opsion, hedcinq və spredinq əməliyyatları həyata keçirilir. 

Forvard əməliyyatı qiymət fərqlərində olan oyunu bildirir: qiymət əməliyyat zamanı 

müəyyənləĢdirilir, çatdırılma vaxtında isə razılaĢdırılmıĢ bazar qiymətləri dəyiĢmiĢ ola bilər. 

Fyuçers müqaviləsi məhsulların faktiki çatdırılmasını ümumiyyətlə təmin etmir: satılan müqavilələr 

müqavilənin bağlanması tarixində olan qiyməti və müqavilənin icrası tarixində olan qiyməti 

arasındakı fərqi əldə etmək məqsədini güdür. 

Opsion (seçim) əməliyyat iĢtirakçılarından biri sabit qiymətə məhsul (seçim) almaq hüququ 

əldə edir və hüquqlarının təmin edilməsi üçün etdiyi iĢlərdən ötəri malların sahibinə mükafat ödəyir. 

Spredinq fyuçers müqaviləsinin xüsusi formasıdır, burada  çatdırılma variantlarının müxtəlif 

müddətləri Ģərti var. Hedcinq qiymət risklərə qarĢı sığorta əməliyyatlarının xüsusi formasıdır. Onun 

məqsədi fiziki bazarda ehtimal olunan zərərin qarĢısını almaq üçün fyuçers bazarında mənfəət ilə 

kompensasiya olunmasıdır [1]. 

Hal-hazırda dünyada elə bir ölkə yoxdur ki, birjanın imkanlarından istifadə olunmasın. Bəs 

iqtisadi inkiĢafda birjaların çəkisi və rolu necədir? Ilk növbədə iqtisadi fəaliyyətin strukturuna 

diqqət yetirək. Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, ―Azərbaycanda birjanın yaranıĢı və fəaliyyəti 

1886-1930-cu illəri əhatə edir: ―Azərbaycanda ilk birja 1886-cı ildə meydana gəlib. Birja 
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təsisatlarının birinci dünya müharibəsi, daha sonra hərbi kommunizm siyasəti ilə əlaqədar fəaliyyəti 

bir neçə il ərzində dayandırılsa da, 1922-1930-cu illərdə yenidən fəaliyyət göstərib. Nəzərə alsaq ki, 

birjalar eyni zamanda, vergi subyekti, birja gəlirləri isə vergi obyekti kimi çıxıĢ edir, bu zaman birja 

təsisatlarına daha anlamlı rakursdan baxmaq mümkündür [4]. 

Ulu öndər H.Əliyev Çikaqo Ģəhərində etdiyi çıxıĢında qeyd etmiĢdir ki, ―biz - uzun illər 

sosialist sistemi, quruluĢu olan bir ölkədə yaĢamıĢ adamlar keçmiĢ illərdə bəzən televiziyada, yaxud 

kino ekranlarında belə birjaları görəndə həm təəssüflənir, həm də bunu qəribə hadisə kimi qəbul 

edirdik. Çünki qapalı ölkədə, öz valyutası, maliyyə sistemi dünya valyutaları, maliyyə sistemləri ilə 

bağlı olmayan və onlardan tamamilə fərqli olan bir ölkədə, tamamilə baĢqa bir maliyyə, iqtisadiyyat 

sistemi olan ölkədə uzun illər yaĢadığımıza görə bunlar, yəni sizin birja kimi müəssisələr bizim 

üçün çox yad idi. 

Yalnız dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra, öz ölkəmizin, iqtisadiyyatımızın, maliyyəmizin, 

sərvətlərimizin sahibi olandan və dünyaya açılandan sonra Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarında, digər 

sərbəst ölkələrdə olan maliyyə sisteminin və onun birja kimi böyük müəssisələrinin nə qədər 

əhəmiyyətli olduğunu dərk etməyə baĢlamıĢıq‖ [5]. 

Azərbaycanda hal-hazırda aĢağıdakı birjalar fəaliyyət göstərir: 

 Respublika Xammal və Əmtəə Birjası 

 Ġnforeks MMC  

 Bakı Banklararası Valyuta Birjası BBVB QTSC 

 AB Standard QSC ġirkətlərQrupu 

 Teletrade DJ International Consulting Ltd 

 Forex AZ DilinqMərkəzi 

 Master Forex 

 AzərbaycanBanklarAssosiasiyası 

 PoçtĢöbəsi AZ1123 

 InvestAZ 

 Standard Capital MMC 

 RespublikaƏmtəəBirjası [3]. 

Bunlardan əsasən Respublika Xammal və Əmtəə Birjası, həm dəRespublika Əmtəə Birjası 

əmtəə ilə əlaqədar əməliyyatları həyata keçirir. Hesab olunur ki, ―bu birja təsisatlarının bazar 

iqtisadiyyatının əhəmiyyətli elementi kimi ilk növbədə birja praktikası zamanı toplanmıĢ 

təcrübələrdən yararlanmasına ehtiyac var‖[3]. 

Birjaların iqtisadi inkiĢafda rolunu və çəkisi müəyyənləĢdirmək üçün müasir ―əmtəə‖ 

anlayıĢının mahiyyətini bir də dəqiqləĢdirək. "əmtəə", ―mal‖ anlayıĢı çoxölçülüdür. Buraya daxildir: 

- onun funksionallığı; 

- məmulat və onun qablaĢdırma estetikası; 

- istifadədə təhlükəsizlik, zərərsizlik. 

Mükəmməl məhsul yalnız o sayıla bilər ki, onun yüksək keyfiyyətə malik xüsusiyyətləri və 

əlamətləri var. Əmtəə satıĢ və ya mübadilə üçün (iĢlər və xidmətlər daxil olmaqla) nəzərdə tutulan 

fəaliyyət məhsuludur. Alıcılar və satıcılar arasında bazar əməliyyatlarının obyekti ola biləcək hər 

bir Ģey mal, yəni əmtəə hesab olunur [6]. 

Əməyin hər bir məhsulu əmtəə sayıla bilməz: yalnız o məhsul əmtəə sayıla bilər ki, istehsal 

dəyərinin ödənilməsi Ģərti ilə kiməsə satıĢ, mübadilə, ötürülməsi üçün nəzərdə tutulur. Kommersiya 
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fəaliyyəti obyekti odur ki, onu almaq və ya satmaq olar. Alqı-satqı obyekti mal və xidmətlər, pul, 

qiymətli kağızlar, müxtəlif mülkiyyət, informasiya, əqli mülkiyyət obyekti olan (patent və 

lisenziyalar, kompüter proqramları, incəsənət, elm, ədəbiyyat əsərləri) obyektlər ola bilər. Istisnanı 

qanunla qadağan olunan mallar təĢkil edir: silah, zehər, narkotik maddələr və s. [6]. 

Beləliklə, əmtəə birjasında ―əmtəə‖ anlayıĢına daxil olan hər hansı bir obyekt satıĢ obyekti ola 

bilər. Hər bir ölkənin sahibkarlıq fəaliyyətinin inkiĢaf səviyyəsindən asılı olaraq birjalar inkiĢaf edir, 

təsərrüfat fəaliyyətinə öz təsirini göstərir. Aydındır ki, birja fəaliyyəti sağlam rəqabət əsasında, 

hüquqi dövlət Ģəraitində reallaĢa bilər. Buna görə də bazar iqtisadiyyatı xüsusiyyətlərininəzərə 

alaraq birjaların fəaliyyəti elə qurulmalıdır ki, nəticədə bu, istehsalın hər bir sahəsində öz müsbət 

bəhrəsini versin. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢaf xüsusiyyətləri dövlətimizin keçdiyi tarixi yolu ilə sıx 

əlaqəlidir. Unutmaq olmaz ki, burada netf amili yüz ildən çoxdur ki, həm regionun, həm də ölkənin 

inkiĢafına əhəmiyyətli dərəcədə təsiredir. 

Məlumdur ki, ―müstəqilliyimizin ilk illərində Azərbaycanın hansı bazar iqtisadiyyatı modelini 

qəbul etməsi ilə bağlı ciddi müzakirələr açılmıĢdır. Respublikamız üçün ―tənzimlənən bazar 

iqtisadiyyatı modeli‖ məqbul sayılmıĢ və ona söykənərək sosial – iqtisadi inkiĢafımızın təmin 

edilməsi uyğun görülmüĢdür.  Ġqtisadçılarımızın çoxu tərəfindən də  bu modelin Azərbaycan 

xalqının milli mənafelərinə tam uyğun gələn bir model olduğu qəbul edilmiĢdir‖ [8, s.369].Ġstənilən 

halda burada milli bazar və onun vacib seqmentləri olan əmək bazarı, fond bazarı, daĢınmaz əmlak 

bazarı, əmək vasitələri və predmetləri bazarı, mallar və xidmətlər bazarı fəaliyyət göstərir. Buradan 

belə bir vacib nəticə çıxarmaq olar ki, birjaların fəaliyyəti də burada olduqca vacib rol oynayır. 

Birjalar əslində bazar fəaliyyətinin əsil mühərrik rolunu oynayır.  

Dövlətimizdə birjaların fəaliyyətinin hüquqi zəmini də yaradılmıĢdır. Bunun üçün hələ 1992 

ildə bu sahənin inkiĢaf etdirilməsi zərurəti ilə əaqədar xüsusi qanun da qəbul edilmiĢdir. Həmin 

qanun ―Azərbaycan Respublikası ərazisində əmtəə birjalarının yaradılması vəfəaliyyəti, birja 

ticarəti, əmtəə birjalarında fəaliyyətin hüquqi təminatları üzrəmünasibətləri 

tənzimləyir‖[10].Qanunda göstərilir ki, ―əmtəə birjalarının fəaliyyəti və birja ticarəti ilə bağlı  olan 

münasibətlər bu Qanunla və Azərbaycan Respublikasının digər qanunvericilik aktları ilə, habelə 

birjaların qanunvericiliyə müvafiq qəbul olunmuĢ təsisat sənədləri, birja ticarəti qaydaları və 

birjaların digər daxili sənədləri ilə tənzimlənir‖ [10]. 

Statistikadan məlum olduğu kimi, ―son 10 ildə ÜDM 16 dəfə artmıĢdır. AdambaĢına düĢən 

ÜDM son on ildə 10 dəfəyə yaxın artıb və digər makroiqtisadi göstəricilərdə də artım qeydə alınıb. 

Son 5 ildə həm  iqtisadi artım, həm də eyni zamanda iqtisadiyyatın Ģaxələnməsi özünü göstərir. 

Baxmayaq ki, 2010-cu ildən neft sektorunda azalma müĢahidə edilsə də, bu azalmalar ÜDM-dəki 

artım tempinin qarĢısını ala bilməyib. Bu da onunla bağlı olub ki, qeyri-neft sektorunda 2010-cu 

ildən baĢlayaraq kəskin artımlar olub ki, bu da məhz ÜDM-dəki ümumi artım tempini qoruyub 

saxlayıb‖ [11]. 

Bəs bu inkiĢafda əmtəə birjaların rolu necə qiymətləndirilməlidir? Hələ ki, inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrdə olduğu kimi, əmtəə birjaları ticarət dövriyyəsinin, ilk növbədə topdansatıĢ əməliyyatlarını 

öz üzərinə az götürürlər. Məlumdur ki, bu sahədə fərqlənən bir sıra dünya Ģöhrətli birjalar var, 

məsələn, Nyu – York, London, Tokio əmtəə birjaları. Burada inhisarçılıqla, sistemsizliklə mübarizə 

apararaq iqtisadi sistemin daha çevik və sabit, mütərəqqi inkiĢafa meyylli etmək olar. Dünya 

təcrübəsi göstərir ki, belə istiqamətdə aparılan iĢlər iqtisadiyyatı daha sağlam və daha möhkəm edə 

bilər. 
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UNĠVERSĠTETĠN KEÇDĠYĠ ġƏRƏFLĠ YOL 

 

"Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan xalqının milli sərvətidir" 

 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev 

 

1918-ci ildə ġərqdə ilk dəfə yaradılmıĢ müstəqil Azərbaycan Demokratik Respublikası bir sıra 

sahələrdə yeniliklər yaratdığı kimi, elm və təhsil sahəsində də irəli gedərək Bakıda ilk ali təhsil 

ocağının əsasını qoydu.  

Bakı Dövlət Universitetinin ilk rektoru görkəmli tibb alimi, ictimai xadim və maarifçi, 

əvvəllər Kazan, Saratov və Tiflis universitetlərinin rektoru olmuĢ Vasili  Ġvanoviç Razumovski 

təyin edilmiĢdir. 

O, Tiflisdən Bakıya dəvət olunmuĢdu. Professor Vasili Ġvanoviç Razumovski çıxıĢlarının 

birində demiĢdir: "Azərbaycan öz ali maarif ocağını yaratdı və bu türk xalqının tarixinə yeni parlaq 

səhifə verdi… Sanki Avropa ilə Azərbaycan qovuĢuğunda yeni çıraq yandı". 

1919-1920-ci tədris ilində universitetin tarix-filologiya və tibb fakültələri təĢkil olunur. Bu 

fakültələrə 887 nəfər tələbə, 217 nəfər isə azad dinləyici qəbul olunmuĢdu. Universitetdə ilk tədris 

günü 15 noyabr 1919-cu ildə baĢlandı. 

Ġlk tədris ilində Bakı Dövlət Universitetində 44 müəllim, o cümlədən, 12 professor, 4 dosent 

fəaliyyətə baĢlayır. Universitetin akademik tərkibində 9 nəfər azərbaycanlı müəllim olmuĢdur ki, 

akademik cərrah Mustafa bəy TopçubaĢov, dosent Məmmədağa ġahtaxtinski, Məhəmməd Əmin 

Rəsulzadə, RəĢid xan Kapiyanov, Həmid bəy ġahtaxtinskini göstərə bilərik. Universitetdə dərslər 

rus dilində keçirilmiĢdir. 

Universitetin tarixində 2-ci mərhələ Sovet hakimiyyətinin Azərbaycanda bərqərar olmasından 

sonrakı dövrü əhatə edir. Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin ilk günlərindən universitetdə tədrisin 

həm rus, həm də Azərbaycan dillərində aparılması təĢkil olunmuĢdur. Universitetdə təhsili 

yaxĢılaĢdırmaq, onu günün tələbləri səviyyəsinə qaldırmaq üçün Rusiyadan, ġərqi Avropadan yaxĢı 

tanınmıĢ, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər universitetdə dərs demək üçün dəvət olunmuĢdular. 

1926-cı ilə kimi bir neçə rus alimi  - V.Ġ.Razumovski, Ġ.Ġ.ġirokoqorov, S.N.Davidenko, 

A.D.Qulyayev Azərbaycan Dövlət Universitetinin rektorları olmuĢdur. 

1926-cı ilin yayında istedadlı publisist, yazıçı, pedaqoq Tağı Abbas oğlu ġahbazi universitetin 

ilk azərbaycanlı rektoru təyin edilmiĢdir. 

Sovet hakimiyyətinin ilk günlərindən baĢlayaraq Xalq Maarif Komissarlığının göstəriĢi ilə 

Azərbaycan Dövlət Universitetində elmi-pedaqoji kadrların hazırlanmasına diqqət yetirilmiĢdir. 

1923-cü ildə universitetdə tibb, tarix-filologiya, Ģərq fakültələri fəaliyyət göstərirdi. 1928-ci ildə isə 

ġərq fakültəsinin bir Ģöbəsi kimi fəaliyyət göstərən hüquq Ģöbəsi müstəqil bir fakültəyə çevrildi. 

1929-cu ildə universitetin fəaliyyətini yüksəltmək üçün Azərbaycan və rus dillərində qiyabi 

pedaqoji təhsil verən Ģöbələr açılmıĢdır. O dövrdə tələbələr üçün Azərbaycan dilində dərsliklər və 

dərs vəsaitləri hazırlanması müəllimlərə tövsiyə olunmuĢdur. 

1930-cu ilə kimi Azərbaycan Dövlət Universitetində M.M.Mirqasımov, M.A.TopçubaĢov, 

M.V.Sultanov, X.D.Cəfərov və baĢqaları dissertasiya yazıb müdafiə edərək elmlər namizədi və 

doktoru adına layiq görülmüĢlər. 
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1930-cu ildə universiteti 300 nəfər gənc kadr bitirmiĢdir. 1930-cu ildə universitetin 10 illiyi 

təntənəli surətdə qeyd olunmuĢdur. 

Yubiley münasibəti ilə universitetin 3 nəfər professoruna N.O.UĢinskiyə, A.O.Makoveçeskiyə 

və A.O.Qulyayevə əməkdar elm xadimi adı verilmiĢdir. 

1930-cu ildə Azərbaycan Dövlət Plan Komitəsinin Rəyasət Heyətinin qərarı ilə universitetin 

tibb fakültəsi böyüyərək Azərbaycan Dövlət Tibb Ġnstitutuna çevrilmiĢdir. Eyni zamanda, bu 

institut Xalq Səhiyyə Komissarlığının tabeliyinə verilmiĢdir. 

Universitetin nəzdində olan pedaqoji fakültə isə ali Pedaqoji Ġnstituta çevrilmiĢdir. 

1930-cu ildə universitetin hüquq fakültəsi Sovet Quruculuğu və Hüquq institutuna çevrilərək 

Azərbaycan Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsinə keçmiĢdir.  

Universitetin iqtisad fakültəsi isə Ticarət Kooperativ Ġnstitutuna, fakültənin sənaye-iqtisad 

Ģöbəsi isə Neft Ġnstitutuna verilməklə müstəqil fakültəyə çevrilir. Beləliklə, universitetdə 

parçalanma əmələ gəlir. Universitet ləğv olunur.  

1934-cü ildə Xalq Komissarları Sovetinin qərarı ilə yenidən Azərbaycan Dövlət Universiteti 

fəaliyyətə baĢlayır.  

Universitet bərpa olunduqdan sonra onun ilk rektoru Məmməd Kazım Ələkbərli olmuĢdur. 

1939-cu ildə universitetdə müstəqil filologiya fakültəsi yaradılmıĢdı. Ġllər bir-birini əvəz etdikcə 

fakültələrlə yanaĢı, universitetdə yeni kafedralar da açılırdı.  

1940-1941-ci tədris ilində universiteti bitirənlərin sayı 365 nəfər olmuĢdur. 

II Dünya müharibəsinin baĢlanması bütün sahələrdə olduğu kimi, universitetdə də təlatüm 

yaratdı. Müəllimlərin, tələbələrin, iĢçilərin çoxu müharibəyə səfərbər olundular. Ġlk müharibəyə 

gedənlərdən biri universitetin rektoru C.A.Ələkbərov olmuĢdur. Qısa bir müddətdə 

universitetdən 1385 nəfər, o cümlədən, 159 nəfər akademik iĢçi, 23 nəfər aspirant, 1203 nəfər 

tələbə səfərbər olunmuĢdur. II Dünya müharibəsinə gedənlər arasında 200-dən çox qadın 

olmuĢdur. 1941-1942-ci tədris ilində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Pedaqoji Ġnstitutu, 

Azərbaycan Qiyabi Pedaqoji Ġnstitutu, Xalq Təsərrüfatı Ġnstitutu,  Azərbaycan Bədən Tərbiyəsi 

Ġnstitutu, Xarici Dil Müəllimlər Ġnstitutu universitetlə birləĢmiĢdir. Universitetdə yeni 

iqtisadiyyat, xarici dil və bədən tərbiyəsi fakültələri yaradılmıĢdır.  

1941-1942-ci tədris ilində Azərbaycan Dövlət Universitetində 9 fakültə, 54 kafedra, 42 

kabinet və laboratoriya fəaliyyət göstərirdi. 

1942-ci ildə universitetdə yeni geoloji-coğrafiya fakültəsi, fizika-riyaziyyat, kimya 

fakültələrinin qiyabi Ģöbələri açılmıĢdır. Eyni zamanda, universitetin yanında elmi-tədqiqat 

riyaziyyat və fizika institutları təĢkil olunmuĢdur. 

Müharibə illərində universitetin tələbələri ilk dəfə diplom iĢləri yazmağa baĢlamıĢdılar. 

II Dünya müharibəsi qurtardıqdan sonra universitetdə yeni canlanma əmələ gəlmiĢ, filologiya 

fakültəsinin nəzdində jurnalistika Ģöbəsi, tarix fakültəsinin nəzdində isə fəlsəfə Ģöbəsi açılmıĢdır. 

Filologiya, tarix, hüquq, geoloji-coğrafiya fakültələrində təhsilin müddəti 5 ilə qaldırılmıĢdır. 1945-

ci ildə isə ĢərqĢünaslıq fakültəsi fəaliyyətə baĢlamıĢdır. 

II Dünya müharibəsindən sağ-salamat qayıtmıĢ müəllimlər və tələbələr universitetə bərpa 

olunmuĢdular. 

1945-ci ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyası yaradılmıĢdı. Universitetin yüksək ixtisaslı 

alimləri və əlaçı tələbələri akademiyanın müxtəlif Ģöbələrinə iĢə qəbul olunmuĢdular. 

1964-cü ilin birinci yarısında universitet üçün yeni bina tikilib istifadəyə verildi. 1980-ci 

illərdə 1 nömrəli korpus tikilib istifadəyə verildi.  
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1969-cu ildə universitetin 50 illik yubileyi təntənə ilə qeyd edildi. Azərbaycan Kommunist 

Partiyasının birinci katibi Heydər Əliyev universitetin 50 illik yubileyi mərasimində təntənəli 

surətdə bu təhsil ocağının bayrağına "Qırmızı Əmək Bayrağı" ordenini sancdı.  

Mərasimdə Heydər Əliyev çıxıĢında dedi: "Azərbaycan torpağında birinci ali məktəbin 

yubileyi elə bir hadisədir ki, onun ictimai əhəmiyyəti Azərbaycanın dövlət hüdudlarından çox-

çox kənara çıxır. Azərbaycan xalqının parlaq və orijinal mədəniyyətinin ən yaxĢı ənənələri 

Azərbaycan Dövlət Universitetində inkiĢaf etdirilmiĢdir… 

Azərbaycan Dövlət Universitetinin tarixi xidməti bir də ondadır ki, o, Azərbaycan xalq 

təsərrüfatı, elm və mədəniyyəti üçün yüksək ixtisaslı mütəxəssislərin böyük bir dəstəsini 

hazırlamıĢdır". 

Getdikcə universitetdə elm və təhsilin səviyyəsi yüksəlir. Universitetin professor və 

müəllimləri 1969-79-cu illər ərzində 152 monoqrafiya, 318 dərslik, dərs vəsaiti, habelə yüzlərlə 

məqalə yazıb çap etdirmiĢdilər. Bu dövrdə doktorların və elmlər namizədlərinin sayı da xeyli 

artmıĢdı.   

Universitetdə elmi tədqiqat iĢlərinin səviyyəsi yüksəlmiĢ, kadr hazırlığı sistemi 

yaxĢılaĢmıĢdır. Tələbələr arasında ideya – siyasi tərbiyə iĢləri günün aktual səviyyəsinə 

yüksəlmiĢdir. Tələbələrdə Vətənə, xalqa məhəbbət hissi güclənmiĢdir.   

Heydər Əliyev bütün fəaliyyəti dövründə Bakı Dövlət Universitetinə  böyük qayğı ilə 

yanaĢmıĢdır.  

Heydər Əliyev 1970-ci il dekabr ayının son günü universitetin IV Partiya konfransında 

iĢtirak etmiĢdir. O, konfransdakı çıxıĢında demiĢdir: "Azərbaycan Dövlət Universiteti böyük və 

Ģərəfli tarixə malikdir… Universitet müəllimləri universitetdə tələbələrin təlim-tərbiyə və elmi 

iĢinin təkmilləĢdirilməsində fəal iĢtirak etməklə yanaĢı öz borclarını müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirirlər".  

1970-ci illərdə universitet tələbələri öz təhsillərini artırmaqla yanaĢı, əmək semestrlərində 

yaxından iĢtirak etmiĢdilər. Onlar Stavropol diyarında, Arxangelsk vilayətində, PolĢa və 

Yuqoslaviyanın tikintilərində və eyni zamanda, respublikamızın kənd təsərrüfatında, tikintilərdə 

də böyük nəticələr göstərmiĢ, bütün sahələrdə həvəslə iĢləmiĢdilər.  

Bakı Dövlət Universitetinə həmiĢə böyük qayğı göstərən Heydər Əliyev universitetin 50, 

60, 75 illik yubileylərində yaxından iĢtirak etmiĢ və böyük nitq söyləmiĢdir. Universitetin 75 illik 

yubileyində çıxıĢ edərkən demiĢdir: "XoĢbəxtəm ki, Bakı Dövlət Universitetinin 50 illik 

yubileyinin, 60 illik yubileyinin də iĢtirakçısı olmuĢam. Ġndi universitetin 75 illik yubileyinin 

iĢtirakçısıyam". Yubiley Komissiyasının Sədri olan Heydər Əliyev vurğulamıĢdır ki, 

"Azərbaycan Dövlət Universitetinin 75 illik yubileyi Azərbaycan xalqının böyük yubileyidir". 

Dünya ölkələrindən respublikamıza gəlmiĢ görkəmli dövlət və hökumət adamları, tarixi 

Ģəxsiyyətlər, adlı-sanlı alimlər də vaxtaĢırı universitetin qonaqları olarkən universitetin fəxri 

doktoru adına layiq görülmüĢlər. Bunlara misal olaraq Süleyman Dəmirəli, Tansu Çilləri, Ġslam 

Kərimovu, Saparmurad Niyazovu, Eduard ġevardnadzeni, Cavad Heyəti, Trayan Baseskunu, 

Corc Robetsonu, Abdullah Gülü, Viktor Sadovniçini və baĢqalarını göstərmək olar. 

Ümumiyyətlə, 95-ci yubiley ilinə kimi universitetin 34 nəfərdən çox fəxri doktoru vardır. Onlar 

universitetin Ģan-Ģöhrətinin bütün dünyaya çatdırılmasında yaxından iĢtirak edən tarixi 

Ģəxslərdir. 

 Bakı Dövlət Universitetinin fəxri doktorları arasında Heydər Əliyevin də adı vardır. Bakı 

Dövlət Universitetinin adını yüksəkliyə qaldırdığına görə universitetin böyük elmi Ģurası 1994-
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cü il 28 oktyabr tarixli qərarı ilə Heydər Əlirza oğlu Əliyevə universitetin fəxri doktoru elmi 

adının verilməsi haqqında qərar qəbul etmiĢdir. 

Ġllər uzunu universitetdə dərs deyən müxtəlif ixtisaslı görkəmli alimlər, yazıçılar, dilçilər, 

kimyaçılar, fiziklər, bioloqlar, geoloqlar, hüquqĢünaslar, filosoflar və digərləri universitetin adını 

həmiĢə ucaltmıĢlar. Bu gün dünyasını dəyiĢmiĢ Əziz Əliyev, Mir Cəlal PaĢayev, Məmmədağa 

ġirəliyev, Məmməd Arif DadaĢzadə, Əli Quliyev, Həmid Araslı, CümĢüd Zülfüqarlı, Zülfəli 

Ġbrahimov, Zahid Xəlilov, Vahid Qəhrəmanov, QoĢqar Əhmədov, Faiq Bağırzadə, Mehdi 

Əliyev, Məmməd Xələfov, Mirəli Axundov, Fuad Qasımzadə, Həsən ġirəliyev, Arif Babayev, 

Həmid  Ġmanov və onlarca baĢqalarını bu sırada göstərmək olar. Onların qoyub getdikləri 

ənənələr, yaratdıqları qiymətli əsərlər bu günün müəllim və tələbələri üçün böyük örnək, tarixi, 

elmi xəzinədir. Bu xəzinədən bu günün tələbələri böyük həvəs və maraqla yararlanırlar. 

 Müstəqillik yoluna qədəm qoyan universitetdə təhsil cəmiyyət həyatının yeni inkiĢaf 

yolunda irəliləməyə baĢladı, həm milli, həm də ümumbəĢəri dəyərlərə əsaslanan universitet yeni 

əsaslar üzrə təhsil sisteminə baĢladı. Universitetdə 70-ci illərdə Koreyadan, Çindən, Türkiyədən, 

Ġrandan, PolĢadan, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliyindən və s. ölkələrdən gəlmiĢ 1300-ə yaxın xarici 

vətəndaĢ 16 ixtisas üzrə təhsil almıĢdırlar. Təkcə onu qeyd edim ki, Vyetnam Sosialist 

Respublikasının xalq təsərrüfatı üçün yüksək ixtisaslı kadrlar hazırlanmasında xidmətlərinə görə 

Bakı Dövlət Universiteti 1978-ci ildə "Vyetnam Dostluq Ordeni"nə layiq görülmüĢdür. 

Bu gün Bakı Dövlət Universiteti dünya Ģöhrətli alimləri ilə fəxr edir. Dünyada tanınmıĢ 

alimlərindən Yusif Məmmədəliyevin, Abdulla Qarayevin, Heydər Hüseynovun, ġəfaət 

Mehdiyevin, Zahid Xəlilovun, ƏĢrəf Hüseynovun, Məcid Rəsulovun, Mirəli QaĢqayın, Ġsmayıl 

Hüseynovun, Abel Məhərrəmovun və baĢqalarının adı respublikamızın hüdudlarından kənarda 

da fəxrlə çəkilir. 

 Universitetin tanınmıĢ alimləri ilə yanaĢı, onun yetiĢdirmələri də dünyanın bir sıra 

ölkəsində – Rusiya Federasiyasında, Əfqanıstanda, Çində, Fransada, Almaniyada, Ġngiltərədə, 

Ərəb ölkələrində, Türkiyədə, Ġsraildə, Yaponiyada və baĢqa ölkələrdə çalıĢır və iĢləyirlər. Onlar 

öz əməli iĢləri ilə ad-san qazanmıĢlar. 

Bakı Dövlət Universiteti uzun illər boyu xalqımızın fəxri olan ictimai xadimlər, yazıçılar, 

Ģairlər, yaradıcı ziyalılar da yetiĢdirmiĢdir. Onların arasında zəmanəmizin böyük azərbaycanlısı, 

müasir dövrün görkəmli siyasi xadimi sayılan Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin də adı vardır. 

Bakı Dövlət Universiteti dünyanın bir sıra ölkələrinin ali məktəbləri ilə əlaqələr 

yaratmıĢdır. Bu dostluq əlaqələri getdikcə geniĢlənir və artır. Müasir dövrdə bu əlaqələr ikitərəfli 

xarakter daĢıyır. Universitetdən digər ali məktəblərə, onlardan isə universitetə tələbə mübadiləsi 

həyata keçirilir.  

Bakı Dövlət Universitetinin 80 illik yubileyi 2000-ci ildə keçirilmiĢdir. Yubiley günündən 

bir gün əvvəl Heydər Əliyev Prezident sarayında universitetin bir qrup müəllimi və xarici 

ölkələrdən universitetin yubileyinə gəlmiĢ qonaqlarla görüĢ keçirmiĢdir. Heydər Əliyev görüĢdə 

universitetin ünvanına xoĢ sözlər söyləmiĢdir. Eyni zamanda, universitetin bir neçə nəfər 

müəllimini elm və təhsil sahəsindəki xidmətlərinə görə orden və medallarla, fəxri adlarla təltif 

etmiĢdir.  

1919-cu ilin oktyabrında 2 fakültə ilə dərsə baĢlayan universitetin hazırda 95 illik yubiley 

ərəfəsində 17 fakültəsində dərslər keçirilir.  

Universitetdə 2009-cu ildən 125 kafedra, 80-ə yaxın elmi və tədris laboratoriyası, 2,5 

milyon kitabı olan elmi kitabxanası, idmanın bütün sahələri üzrə ixtisaslaĢdırılmıĢ idman zalları, 
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insan sağlamlığını qoruyan poliklinikası, yeməkxanaları və digər sahələri universitetin müəllim-

tələbə kollektivinin ixtiyarındadır. Təkcə onu qeyd edim ki, universitetin elmi kitabxanasında 

bütün tədris kitabları toplanmıĢdır. Kitabxana universitetin ayrı-ayrı korpuslarında da oxu zalları 

təĢkil etmiĢdir. Oxu zalları müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuĢdur. Tələbə və müəllimlər 

kitabxanadan geniĢ Ģəkildə istifadə edirlər.  

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi ərəfəsində universitetin yeni korpusu tikilib 

istifadəyə verilmiĢdir. Bu korpusun tikilməsində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham 

Əliyevin çox böyük rolu olmuĢdur.  

Yeni tikilmiĢ III korpus 4 mindən çox tələbənin dərs keçməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Korpusun 

bütün mərtəbələri yeni avadanlıqla təchiz olunmuĢdur. 10 mərtəbəli olan bu korpusda müasir 

tələblərə cavab verən gözəl bir akt zalı, kompüter otaqları, universitetin tarix muzeyi və s. yerləĢir. 

Yeni tikilən bu korpusda lazımi tibbi avadanlıqla təchiz olunmuĢ poliklinika yerləĢir. Bu poliklinika 

universitetin bütün kollektivinin ixtiyarına verilmiĢdir. Müəllim və tələbələr öz sağlamlıqlarını 

qorumaq üçün bu poliklinikadan geniĢ Ģəkildə istifadə edirlər.  

Universitetin bu yeni korpusunda diqqət cəlb edən faktlardan biri də tarix fakültəsinin məzunu 

olmuĢ Heydər Əliyevə həsr olunmuĢ fotoguĢədir. 

2008-ci il sentyabrın 15-də Bakı Dövlət Universitetinin yeni korpusunun açılıĢında 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyev demiĢdir: "Mən bu gün çox Ģadam ki, Bakı 

Dövlət Universiteti təzə korpusunun açılıĢı ilə tələbələrə, müəllimlərə yeni Ģərait yaradır. Bu 

binanın tikilməsi üçün illərdir ki, iĢlər aparılırdı. Ancaq görülən əlavə tədbirlər nəticəsində, 

prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmıĢ vəsaitin hesabına bu korpusun tikintisi tezliklə baĢa 

çatmıĢdır və bu gün həm tələbələrin, həm də müəllimlərin ixtiyarına verilir". 

2009-cu ilin noyabr ayında universitetin 90 illik yubileyi keçirilmiĢdir. Yubileyin təntənəli 

mərasimində bir sıra xarici dövlətlərdən qonaqlar iĢtirak etmiĢdirlər. 

 90 il ərzində Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan Respublikasının həyatında fəal iĢtirak 

etmiĢ, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə güclü təsir göstərmiĢ, bu sahələri kadrlarla təmin etmiĢ, 

həm də ölkədə gedən bütün mühüm hadisələrin iĢtirakçısı olmuĢdur. Ermənistanın Azərbaycana 

qarĢı apardığı iĢğalçılıq müharibəsinin fəsadları Bakı Dövlət Universitetindən də yan 

keçməmiĢdir. Universitetin yüzlərlə tələbəsi torpaqlarımızın azadlığı uğrunda vuruĢmuĢdur. 

Müharibə meydanlarında 20 nəfərdən çox universitet tələbəsi Ģəhid olmuĢdur. ġəhid olmuĢ 

tələbələrin adlarını əbədiləĢdirmək üçün universitetin rektorunun təĢəbbüsü ilə universitetin 

həyətində Ģəhidlərin xatirəsinə abidə ucaldılmıĢdır. 

Bakı Dövlət Universitetinin tədris həyatında universitetdə yaradılmıĢ laboratoriyaların, 

muzeylərin də böyük rolu vardır. Ġlk muzey 1937-ci ildə genetika və darvinizm kafedrası yanında 

yaradılmıĢdır. 

1945-ci ildə isə faydalı qazıntılar muzeyi açılmıĢdır. Bu muzeyə sonradan zəngin materiallar, 

eksponatlar toplanmıĢdır. 1988-ci ildən baĢlayaraq bu muzey müstəqil struktur bölmə kimi fəaliyyət 

göstərir. 

Buradan BMT-nin xüsusi kurslarının keçirilməsi üçün tədris laboratoriyası kimi istifadə 

olunur. Universitetin tarix fakültəsində yaradılmıĢ "etnoqrafiya" muzeyi, idman kafedrasında 

yaradılmıĢ "velosiped" idmanı muzeyi, universitetin tarixini əks etdirən "mərkəzi muzey" və baĢqa 

muzeylər tələbələrin dünya görüĢlərinin formalaĢmasında və zənginləĢməsində mühüm rol oynayır. 

Müasir dövrdə universitetdə Heydər Əliyevə həsr olunmuĢ muzey və Heydər Əliyev məktəbi 

tələbələrin dünyagörüĢünün formalaĢmasında mühüm rol oynayır. Universitetdə yeni hərtərəfli 
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sahələri əhatə edən Universitet Tarixi Muzeyi diqqəti daha geniĢ cəlb edir. Bu muzeydə bütün 

fakültələr, onların tərkibində olan kafedraların adları, fəaliyyətləri öz əksini tapmıĢdır.  

2000-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinə Heydər Əliyev tərəfindən özünüidarəetmə – 

muxtariyyət statusu verilmiĢdir. Bu status universitetdə təhsilin tənzim və formaca 

təkmilləĢdirilməsini, dünya təhsil sisteminə sürətli inteqrasiyasını, eyni zamanda, beynəlxalq 

əlaqələrin geniĢlənməsini təmin etmiĢdir. Xarici ölkələrin mütərəqqi təcrübələrinin universitetdə 

tətbiqi tədris-təcrübə prosesinin müasir standartlara uyğun qurulması üçün məqsədyönümlü 

addımlar atılmasına kömək edir. 

1999-cu ildə Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinə rektor seçilmiĢdir. O dövrdən 

baĢlayaraq Bakı Dövlət Universiteti əvvəlki illərə nisbətən öz simasını baĢdan-baĢa dəyiĢmiĢdir. 

Universitetin 24-cü rektoru olan akademik Abel Məhərrəmov universitetdə böyük təmir-abadlıq 

iĢləri aparmıĢdır. Abel müəllim elmə, təhsilə, müəllimə, tələbəyə münasibətində sələflərindən çox-

çox irəli getmiĢdir. O, iĢgüzarlıq, təsərrüfatçılıq kimi xüsusiyyətləri də özündə birləĢdirmiĢdir.  

Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti  Ġlham Əliyev 30 oktyabr 2009-cu il tarixli Fərmanı ilə universitetin ümumilikdə 107 

nəfər professor-müəlliminə müxtəlif fəxri adlar, mükafatlar, fərdi təqaüd, orden və medallar 

vermiĢdir. Bu, universitet kollektivini bir daha sevindirmiĢdir. 

Hazırda Bakı Dövlət Universiteti 95 illik yubileyi ərəfəsindədir. Son 5 ildə universitetdə bir 

sıra digər yeniliklər də edilmiĢdir. Universitetdə Ekologiya və TorpaqĢünaslıq fakültəsi 

yaradılmıĢdır. Bununla da universitet fakültələrinin sayı 17-yə çatmıĢdır. Hazırda universitetdə 18 

mindən çox tələbə bakalavr və magistr pilləsi üzrə təhsil alır. Bu tələbələrin içərisində bir sıra xarici 

ölkələrdən - Türkiyə, Ġran, Misir, Yəmən, Asiya ölkələrindən, Almaniya, PolĢa, Ġngiltərə, ABġ və s. 

ümumiyyətlə, 22 ölkədən gəlmiĢ 475 tələbə universitetin beynəlxalq münasibətlər və iqtisadiyyat , 

sosial elmlər və psixologiya, tarix, jurnalistika, biologiya, coğrafiya, fizika, ĢərqĢünaslıq və s. 15 

fakültəsində təhsil alır. 

Universitetin 90 illik yubileyindən sonra universitetdə yeni Tədris Elektron Mərkəzi 

yaradılmıĢdır. Bu da müəllim və tələbələrin nizam-intizamına, keçirilən dərslərin kefiyyətinə, yazılı 

imtahanların keçirilməsinə, yazıların yoxlanılmasına düzgün riayət edilməsinə və Ģəffaflığa zəmin 

formalaĢdırır. 

 Bakı Dövlət Universiteti böyük alimlər ordusuna malikdir. Universitetdə 2 mindən çox elmlər 

doktoru və elmlər namizədi çalıĢır. Təkcə onu qeyd edim ki, universitetin böyük alimlər ordusundan 

30 nəfərdən çoxu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvüdür. 

Bakı Dövlət Universitetinin hərtərəfli inkiĢafında, müəllim-tələbə heyətinin və iĢçilərinin 

sağlamlıqlarının qorunmasında universitet həmkarlar təĢkilatının da böyük rolu olmuĢdur. 

1944-cü ildə ilk dəfə universitet həmkarlar komitəsinə azərbaycanlı Firudin Köçərli rəhbər 

seçilmiĢdir. Sonrakı illərdə Çingiz Həsənov, Kərim Həsənov, Məmmədxan Rəsulov, Abdulla 

Məmmədov, Sabir Hacıyev, Yalçın Əlizadə, Tariyel Əhmədov, Məhəmməd Quliyev rəhbərlik 

etmiĢdilər. Universitet müəllim və tələbələrinin hərtərəfli inkiĢafında onların da rolu böyük 

olmuĢdur. Universitetdə tədbirlərin keçirilməsində, bayramlara hazırlıq iĢlərinin görülməsində, 

universitetə gələn qonaqların qarĢılanması və yerləĢdirilməsində, tələbə Ģəhərciklərində tələbələrin 

Ģəraitinin yaxĢılaĢdırılmasında və s. həmkarlar təĢkilatı böyük iĢlər aparır.  

2006-cı ilin yayından isə universitet həmkarlar komitəsinə Fikrət ġiriyev rəhbərlik edir, o, 

2013-cü ilin yayında Qubada Bakı Dövlət Universitetinin rektoru akademik Abel Məhərrəmovun 

təĢəbbüsü ilə tikilən tədris istirahət kompleksinin tikilib istifadəyə verilməsində xüsusi xidmət 
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göstərmiĢdir. Ġndi bu kompleks tədris təcrübə bazası kimi fəaliyyət göstərir. Bu 5 mərtəbəli  

kompleksdə eyni vaxtda 400 nəfər tələbə həm istirahət edir, həm də təcrübə keçir. Bundan 

universitetin bir sıra fakültələri istifadə edir. Bu kompleksin açılıĢını Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Ġlham Əliyev həyata keçirmiĢdir. AçılıĢda qeyd olunmuĢdur ki, bu kompleks gələcəkdə 

istehsalat sahəsində çalıĢan tələbələrə böyük köməklik göstərəcəkdir. Çünki onlarda təcrübə indidən 

hazırlanır.  

Universitetin 90 illik yubileyindən sonra universitetə bir sıra xarici qonaqlar gəlmiĢdir. Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti Dmitri Medvedyev, Avropa Komissiyasının prezidenti Corc Manuel 

Barosso, ABġ Prezidentinin məsləhətçisi, Nobel mükafatı laureatı Əhməd Həsən Cevaye, Rusiya 

Federasiyasının federal məclisi Federasiya ġurasının sədri Valentina Matviyenko və baĢqaları da 

universitetin tədbirlərində  iĢtirak etmiĢdirlər.  

Bakı Dövlət Universitetinin 95 illik yubileyində dünyanın bir sıra ölkələrinin universitetlərinin 

və ali məktəblərinin alimləri, elm və sənət adamları, dövlət və ictimai xadimləri bu gözəl məkana 

gələcək, bu elm və sənət məbədi ilə daha yaxından tanıĢ olacaqlar. Yaxın günlərdə Bakı Dövlət 

Universitetinin 95 yaĢını respublikamızın elm və sənət adamları, bütün vətəndaĢları təntənə ilə qeyd 

edəcəklər. 

 

 

Ġsmayıl Əhməd oğlu EYYUBOV, 

dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

Respublika Jurnalistlər Birliyinin üzvü,  

Qızıl Qələm mükafatı laureatı 
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