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RUSĠYA-UKRAYNA QARġIDURMASI VƏ QƏRBĠN MÖVQEYĠ 

 

Məqalədə müasir dövrdə uzun zamandır davam edən Rusiya və Ukrayna arasında qarşıdur-

ma prosesi müzakirə olunur. Krımı silah gücü ilə işğal etməklə yanaşı Rusiyanın öz qonşularına 

qarşı enerji silahından da istifadə etməsi analiz olunur. Mövcud durumda, dondurulmamış 

böhranın həllində NATO və ABŞ-ın timsalında Qərbin mövqeyi açıqlanır. 
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РУССКИЙ-УКРАИНСКИЙ КОНФЛИКТ И ПОЗИЦИЯ ЗАПАДА 

 

В статье обсуждается в современную эпоху, долгое время продопжительное 

противостояниа между Россией и Украйной. В допопнение к оккупауии Крыма со сипой 

оружия, а также анапизируется испопзование энергетического оружия против ее соседей. 

В решении текущее состаяние незамерзшего кризиса, НАТО и США раскрывается на 

примере позищии Запада. 
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RUSSIAN-UKRAINIAN CONFLICT AND THE POSITION OF THE WEST 

 

The article focuses on confrontation between Russia and Ukraine which lasted for a long time 

in the modern era. In addition occupied the Crimea by force of arms, also using from energy weap-

ons of Russia against its neighbors are analyzed. The current situation, the position of the West in 

the person of the USA and NATO is disclosed on the solution of the ongoing crisis. 

Keywords: transit country, geopolitics, expansion, energy security, economy. 

 

Avropa Ġttifaqı və NATO-nun geniĢlənməsi ilə əlaqədar Ukrayna son  nəticədə bu və ya digər 

təĢkilatın hissəsi olmaq istəyib-istəməməsi  barədə qərara gələ biləcəkdir. Çox guman  ki,  özünün 

xüsusi  statusunu gücləndirmək üçün Ukrayna hər iki təĢkilata daxil olmaq istəyəcək.Çünki onlar 

həmsərhəddirlər və cərəyan edən daxili dəyiĢikliklər nəticəsində Ukrayna bu təĢkilatlara üzv olmaq 
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hüququnu qazanır.  Etiraz bəyanatlarına baxmayaraq, Rusiya NATO-nun 1999-cu il geniĢlənməsinə 

və Mərkəzi Avropa ölkələrinin bir neçəsinin ora daxil edilməsinə susmaqla razı olacaq, çünki , 

kommunizmin süqutundan sonrakı dövrdə Rusiya ilə Mərkəzi Avropa ölkələri arasında mədəni və 

sosial fərq əhəmiyyətli dərəcədə geniĢlənmiĢdir. Və əksinə, Rusiyaya Ukraynanın NATO-ya daxil 

olması ilə razılaĢmaq çox çətin olacaq, çünki onun razılığı bu faktı etiraf etməsi demək olardı ki, 

Ukraynanın taleyi Rusiyanın taleyi ilə daha bağlı deyildir. Nəzərə alınması vacib olan əsas məqam 

budur: Avropanın tərkibinə daxil olan Rusiya Avropada Ukraynasız ola bilmədiyi halda, Avropanın 

tərkibinə daxil olan Ukrayna Avropada Rusiyasız ola bilər. (3, səh.184-185) 

Moskva  və  NATO  arasında  isti  münasibətlərin  yaradılması  cəhdlərinə  baxmayaraq, al-

yans  gələcək  Rusiya  mövqeyini müdafiə  edən  faktor  rolunu  oynamaqda  davam  edir.  Buraya  

eləcə  də  Ukrayna  və Gürcüstan  da  aid  edilir.  Bəzi  Avropa  ölkələri  Almaniyanın  Avropaya  

təsirinin  qarĢısını  almağın  yolunu alyansda  görürlər. Onu  da  unutmaq  olmaz  ki, bu, NATO-nun  

ġərqə  geniĢlənməsi təĢəbbüsü idi. 

NATO-nun  geniĢlənməsi  ABġ-ın  birqütblü  dünya  Ģərtləri  altında  öz  uğurlarını  inkiĢaf  

etdirmək  cəhdi  ilə  əlaqədardır. Bu  proses   dolayı  və  birbaĢa  yolla  Rusiyaya  qarĢı  yönəlmiĢdir 

və ―anakonda‖ strategiyasının  davamı  hesab  edilir.  Bu prosesin  nəticəsində  ABġ  ―heart-

land‖dən  mümkün  qədər  əraziləri öz  geosiyasi nəzarətinə  keçirmək  niyyətindədir. (1, səh.332-

334) 

Ukrayna böhranı XX əsrin geopolitikasında  enerji amilinin əsas rol oynadığını aydın 

göstərdi. Avropa liderlərinin cavabları BirləĢmiĢ Krallığın strateji maraqlarını   dəyərləndirən enerji 

ittifaqının necə dəstəkləndiyini nümayiĢ etdirdi. Bir neçə həftə sonra artıq enerji məsələsi Avropa 

səviyyəli diskussiyalarda dominantlıq təĢkil edirdi. Çünki yaxın vaxtlarda keçirilən AĠ sammiti 

2030-cu ilə qədər Avropa mühitini və enerji hədəflərinin müzakirəsinə yönəlmiĢdi. Bu faktdır ki, 

Ukraynada baĢ verən hadisələrin Rusiyada diplomatik böhranın yaranması Avropada enerji 

məsələsini siyasi gündəmə gətirdi və mətbuatın ən çox müzakirə edilən mövzusuna çevrildi. 

Ukrayna böhranı kimi davam edən,dondurulmamıĢ böhranı həll etmək üçün Avropa liderləri 

Avropanın enerji təhlükəsizliyini  inkiĢaf etdirmək üçün birgə fəaliyyətə ehtiyac duydular. Onlar 

enerji səmərəliliyi və bərpa oluna bilən enerji məsələlərinin vacibliyini vurğuladılar.Böhran zamanı 

enerji sahəsindəki əməkdaĢlıq iqlimin dəyiĢikliyinə uzunmüddətli təhdid probleminin həll 

edilməsinə yönəldilir, çünki bu əməkdaĢlıq Avropanın xarici siyasəti və dünyadakı yerinin 

müəyyənləĢməsində artan rol oynayır. 

Baxmayaraq ki, AĠ-nın enerji mənbələri və təchizatçıları müxtəlifdir,Rusiya qazı və neftinin 

növbəti 20-25 il ərzində Avropa bazarlarında yüksək səviyyədə qalması gözlənilir.Bu Rusiya ilə AĠ-

nın coğrafi yaxınlığı və uzun müddətli tərəfdaĢlıq razılaĢmasının mövcud olması ilə əlaqədardır.Bu 

baxımdan Avropa Ġttifaqı qazın Avropaya müxtəlif marĢrutlarla çatdırılması üçün Rusiya ilə birgə iĢ 

görür.Hər iki tərəf Stokman qaz yatağı, Burqas-Aleksandropolis neft boru kəməri, ġimal axını qaz 

kəməri kimi layihələr həyata keçirməklə tərəfdaĢlığı dəstəkləyir. (4, səh.16) 

Rusiya həqiqətən Avropa Ġttifaqının və Avropa kompaniyalarının vacib enerji təchizatçısıdır. 

Rusiya dünyanın ən böyük təbii qaz yataqlarına malik ölkəsidir. Rusiya Avropanın enerji isteh-

lakının 25 %-dən çoxunu təmin edir. Eyni zamanda Rusiyanın Avropaya ixrac etdiyi xammal mate-

rialı onun federal büdcəsinin 40 %-ni təĢkil edir. AĠ Rusiyadakı xarici investisiyaların 80 %-nə 

nəzarət edir. Bu, qarĢılıqlı asılılıqdan xəbər verir və gələcək tərəfdaĢlıq üçün ümumi  hədəflər  

yaradır. (5, səh.3-7) 

Krımı silah gücü ilə iĢğal etməklə yanaĢı Rusiya öz qonĢularına qarĢı enerji silahından da isti-

fadə etdi. Qazpromun sözçüsü Serqey Kupriyanov ―Ukrayna Rusiyaya qaytarmalı olduğu 1,55 mlrd 
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dollar borca sahibdir‖ demiĢdir. Həmçinin qeyd edib ki, keçmiĢ prezident V.Yanukoviçlə V.Putin 

arasında danıĢıqlara əsasən güzəĢtə gedilmiĢ hesabları da Gasprom nəzərə almalıdır. Ötən onilliklər 

ərzində Rusiya iki dəfə Ukraynaya yanacaq təchizatını kəsib. Bu da Avropada öz mənfi təsirini 

göstərib. Lakin bu gün Avropa tranzit yolu kimi Ukraynadan çox da asılı deyil. Sovet dönəmində 

Ukrayna öz yataqlarını istismar edə bilirdi. Lakin 1991-ci ildə müstəqillik əldə olunduqdan sonra 

korrupsiya məhsuldarlığı azaltdı. Müasir dövrdə Ukrayna Qazpromdan çox asılıdır.Rusiya qazından  

asılılıq  müstəqil  dövlət  kimi  Ukraynanın  varlığını  Ģübhəyə  qoyur.(6.) 

2008 - 2009-cu illərin qovuĢuğundakı  qıĢda Rusiya ―bir gülləyə iki dovĢan vurmağa‖ , yəni 

birbaĢa Ukraynanı qazsızlıqla ―boğmağa‖, dolayısı yolla da  Avropanı ―dondurmağa‖  cəhd göstərdi 

(Avropaya  ixrac edilən Rusiya qazının  təxminən 80 %-i Ukrayna üzərindən nəql olunur) . Rusiya 

―qızım (Ukrayna) sənə deyirəm, gəlinim (Avropa) sən eĢit‖ prinsipini əsas tutaraq  birinciyə  qarĢı  

qaz Ģantajına (―müharibəsi‖nə)  baĢladı, ikincini isə açıqcasına təhdid etdi. Rəsmi Kiyevin müstəqil  

beynəlxalq siyasətini, xüsusilə də tezliklə NATO üzvü olmaq planını, habelə Gürcüstanı hərtərəfli 

dəstəkləməsini və s. əsla həzm edə bilməyən Rusiya Ukrayna ilə yeni ―qaz müharibəsi‖nə baĢlama-

qla, bir növ, onu cəzalandırmaq istədi. 

Bununla yanaĢı Rusiya həm də Ukraynanın ―etibarsız tranzit ölkə‖ imicini yaratmağa və bu 

yolla da ―ġimal və Cənub axınları‖nın zəruriliyini əsaslandırmağa çalıĢır. Ukraynanı oyundankənar 

vəziyyətə salmaqla ―Cənub axını‖nın üzləĢdiyi problemləri aradan qaldırmaq və onun tranzit ölk-

ələri kimi nəzərdə tutulan Bolqarıstan, Türkiyə, Rumıniya ilə dil tapmağa cəhdlər göstərir. Bu 

layihənin gerçəkləĢməməsi rəsmi Moskvanı Avropa yönündəki əsas tranzit ölkədən (Ukraynadan) 

möhkəm yapıĢmağa vadar edəcəkdir. BaĢqa bir ehtimala görə isə Kreml Ukraynanın tranzit dəyərini 

yaxĢı bildiyindən onun boru xətlərini ələ keçirmək məqsədini güdür. (2, səh.435-436) 

2005, 2006 və 2009-cu illərdə Qərb müĢahidəçiləri hesab edirdilər ki, Rusiya 2004-cü il inqi-

labına görə qıĢın ortalarında qazı kəsməklə Ukraynanı cəzalandırırdı. 2009-cu ildə Rusiya Ukraynanın 

qaza olan borcunu ödəmədiyindən narahat olmağa baĢladı və bu bütün Avropaya nüfuz 

etdi.Ukraynadan keçməklə Rusiya 12 Avropa ölkəsini qazla təmin edir.Rusiyanın qaz kranını bağla-

ması, Serbiya və Xorvatiyanın Rusiya qazından məhrum olmasına səbəb oldu, həmçinin Fransa və 

Avstrya da qazın 30 %-dən məhrum oldu. Hətta Rusiya və Ukrayna iqtisadiyyatları bundan ziyan 

çəkdi. Ukrayna yalnız 2009-cu il ərzində tranzit gəlirlərində 100 milyon dollar itirdi. (6.) 

Ukrayna prezidenti Viktor Yanukoviç hakimiyyətdən salındı və Ukraynanın Krım 

yarımadasında Rusiya hərbi qüvvələri hakimiyyət binalarını nəzarət altına götürdü. Rusiya ötən il 

Yanukoviçə  vermiĢ olduğu iqtisadi dəstəyi geri götürməyə qərar verdi və bu məsələ Ukraynanın 

borcuna və təbii qazın 30 %-nə təsir göstərdi. Vladimir Putin qeyd etmiĢdir ki, bunun siyasətlə heç 

bir əlaqəsi yoxdur. ―Biz sizə pul və ucuz qiymətə qaz verdik, siz qaydalı Ģəkildə ödədiniz. Biz qazın 

qiymətini ucuzlaĢdırdıq, lakin heç bir ödəniĢ edilmədi. Ona görə də Qazprom çox təbii Ģəkildə deyir 

ki, heç bir gediĢ ola bilməz‖. Avropa və Amerika liderləri Rusiyanın dünya karbohidrogen 

ehtiyatının  dünya iqtisadiyyatına necə təsir göstərəcəyi sualı ilə üzləĢdi. Ukraynada hakimiyyətin 

öz ayaqları üzərində dayanmasına kömək etməyə çalıĢırdılar.(7.) 

NATO-nun xarici iĢlər nazirləri Rusiya ilə bütün praktiki sivil və hərbi əməkdaĢlığı təxirə 

salmaq haqqında razılığa gəlir. NATO baĢ katibi Anders Foq Rasmussen bildirib ki, Ukraynanın 

Krım regionunun Rusiyaya ilhaq edilməsi Avropanın təhlükəsizliyi üçün öldürücü zərbədir. NATO 

blokuna daxil olan 28 ölkənin xarici iĢlər nazirləri Krımın birləĢdirilməsindən sonra Brüsseldə 

keçirilən birinci görüĢdə Rusiyanın qanunsuz hərəkətini ciddi Ģəkildə tənqid ediblər. Onlar müxtəlif 

sahələrdə NATO-nun Rusiya ilə tərəfdaĢlığını təxirə salmaq barədə razılığa gəliblər. Lakin diplo-

matik münasibətlər səviyyəsində Rusiya – NATO ġurası münasibətlərinin davam etdirilə biləcəyini 
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də əlavə ediblər: ―Ġlk olaraq böhran məsələsində baxıĢları dəyiĢməyə imkan vermək. Biz iyunda 

keçiriləcək növbəti  görüĢdə  NATO -  Rusiya  münasibətlərini  nəzərdən  keçirəcəyik.(8.) 

Rusiyanın Ukraynadakı iĢğalçı hərəkətləri soyuq müharibə dövründə SSRĠ-nin tərkib hissələri 

olan Estoniya, Latviya və Litva kimi ölkələrdə narahatlığın yaranmasına səbəb oldu. BirləĢmiĢ 

Krallıq  ABġ və Fransa da daxil olmaqla bir neçə NATO ölkəsi regionda hərbi təlimlər keçmək 

üçün hərbi təyyarələrlə kömək etməyi təklif ediblər. ABġ-da senatı Ukraynaya dəstək vermək üçün 

qanun qəbul etmək və Krımın qanunsuz birləĢdirilməsi ilə əlaqədar olaraq Rusiyaya qarĢı sanksiya-

ların tətbiq edilnəsinə razılıq verdi. Rasmussen NATO-nun mesajının aydın olduğunu bildirdi. O, 

Rusiyanı beynəlxalq hüquq normaları və Ukraynanın sərhədlərini tanımaqla problemi həll etməyə 

çağırdı. O, həmçinin Ukraynaya öz hərbi qüvvəsini inkiĢaf etdirmək üçün dəstək də təklif etdi. O, 

bildirdi ki, Rusiyanın NATO-dakı missiyası açıq olaraq qalır, lakin Ukrayna mövzusu gündəliyin 

əsas mövzusudur. Aprelin əvvəllərində Vladimir Putin Almaniya kansleri Angela Merkelə bildirib 

ki, qoĢunların ġərqi Ukrayna sərhədlərindən çıxarılması üçün göstəriĢ verib. Lakin Rasmussen 

BBC-yə təəssüflə bildirib ki, Rusiya vədinə əməl etmədi. Eyni zamanda Rusiyanın dövlət enerji 

Ģirkəti olan Qazprom Ukraynaya ixrac etdiyi qazın qiymətinin artması ilə bağlı bəyanat yayıb. Qaz-

prom rəsmisi Aleksey Miller bildirib ki, Ukraynaya satılan Rusiya qazının min kub metri  2014-cü 

ilin ikinci rübündə 385,5 dollara çatıb.Həmçinin Miller qeyd edib ki, Ukraynanın  Rusiyaya  qaz  

borcu  1,7  milyard  dollara  çatıb.(9.) 

Yaxın dövrlərdə baĢ vermiĢ böhran məsələsində enerjinin hansı rolu oynadığını ay-

dınlaĢdırmaq üçün dörd məsələni bilmək vacibdir: 

1.Putinin gücünü aĢağı salmaq üçün ABġ  bazara daha çox qaz çıxarmalıdı, xüsusilə də 

respublikaçılar arasında Ukrayna məsələsində Rusiyanın iĢtirakı  çağırıĢları gücləndirir. ABġ təbii 

qazının ixracına məhdudiyyətlərin azalması Rusiyanın qazdan diplomatik silah kimi  istifadə 

etməsini azaldır. Qaz istehsalında Amerikanın dominantlığı  enerji siyasətində böyük gücə 

çevrilməsinə səbəb olur. Ağ Ev sözcüsü Con Boehner bildirib ki, prezidentin ata biləcəyi təcili 

addım ABġ-ın ixrac etdiyi təbii qazın qəbul olunmasına imkan yaratmaqdır. Qlobal bazara yeni 

təchizatlar artırmaqla ABġ qaz ixracatında özünü təsdiqləyib. Bununla da dünyanın qaz bazarına öz 

siqnalını göndərir.Sonda dəyiĢməyəcək bir məsələ var - Ukrayna  təbii qaza görə vacib tranzit ölk-

əsidir. 

2.Rusiya siz fikirləĢdiyiniz qədər güclü deyil. Rusiya üçün bütün vəziyyətlərdə və təxirə 

salınmıĢ enerji mövzularında  Ukrayna və Avropa Rusiya üzərindən gələcək üçün vəziyyətin daha 

da pisləĢməsindən çəkindirir. Rusiya yeni qaz xətləri hazırlayana qədər  Avropaya qaz ixrac etmək 

üçün Ukraynadan hələ də asılıdır. Tim Boersma isə elə hesab edir ki, təzyiqləri artırmaq üçün 

Avropa düzgün yoldadır. Burda bütün tərəflər nəyisə itirə bilər. Lakin hal-hazırda Rusiyanın 

itirəcəyi Avropanın itirəcəyindən daha çoxdur. Rusiyanın Avropa bazarına ehtiyacı var, həmçinin 

Rusiyanın Avropanın tələblərinə ehtiyacı var. Vəziyyəti çətinləĢdirmək Rusiya üçün doğrudan da 

yaxĢı deyil.  

3.Ġndi Ukraynadan korrupsiyanı təmizləmək vaxtıdır. Ukrayna uzun müddət Rusiya qazına 

bağlı olub. Bu iqtisadiyyatı modernləĢdirmək  meyillərini boğub. Bəzi dairələrdə hesab edirlər ki, 

Yanulkoviçin ətrafında qaz mafiyası olub, yəni o tək olmayıb. Qaz lobbisi Ukrayna vasitəsilə Rusi-

ya qazının Avropaya axıdılmasından pul oğurluyub.  Bu korrupsiya halıdır. 

4.BirləĢmiĢ ġtatlar və Avropa Ġttifaqı enerji islahatları həyata keçirməklə öz yardım 

hədəflərinə kömək edirlər. Barak Obama administrasiyası  enerji təhlükəsizliyi və enerji sektorunda 

islahatlar üçün bir milyard  dollar dəyərində yardım ayırmıĢdır. Həmçinin Avropa Ġttifaqının on beĢ 

milyard dolarlıq yardım boğçası Ukraynanın qaz - tranzit sistemini modernləĢdirmək üçündür. Çox 



8 
 

ehtiyac duyulan bu cür hamilik enerji islahatlarına dəstək vermək üçündür. Uğur üçün böyük 

Ģanslar var. Bu köməyi indi də etməzsəniz nə vaxt edəcəksiniz? Çünki Rusiya induviduallara kömək 

etmək marağında deyil. Ukraynadakı yeni hökumət əməkdaĢlıq edə bilməsə köhnə hökumət kimi 

borclu qalacaq. Ona görə də islahatlar  həyata  keçirmək  üçün  tamamilə  uyğun  vaxtdır. 
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ПРОЕКТ США «БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК»: цель и пути его реализации 

 

«Большой Ближний Восток», территория, имеющая геостратегическое значение для 

Соединенных Штатов Америки - место, где американские интересы находятся под угрозой. 

Частые конфликты в регионе нередко способствуют вовлечению вооруженных сил США. 

Кроме того, эволюция региона в долгосрочной перспективе показывает еѐ способность 

существенного влияния на глобальное процветание и стабильность, затрагивающая 

широкий круг вопросов, в которых Соединенные Штаты заинтересованы в качестве 

мировой державы. 

Ключевые слова: «Большой Ближний Восток», международный терроризм, 

энегроресурсы, нераспространение ОМУ, региональный, лидер, национальный интерес, 

«Новый Ближний Восток», демократизация, военно-политическая стратегия. 
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ABġ-ın “BÖYÜK YAXIN ORTA ġƏRQ” LAYĠHƏSĠ:                                                          

məqsəd və onun həyata keçirilməsi üsulları 

 

Geostrateji əhəmiyyət kəsb edən və ABŞ-ın milli maraqlarında mərkəzi yer tutan Böyük Orta 

Şərq siyasəti təhlükə altındadır. Vaxtaşırı münaqişələr baş verən həmin regiona ABŞ-ın hərbi 

müdaxilələrin zərurəti yaranır. Bundan əlavə, regionun uzun müddətli inkişafı onun qlobal rifah və 

sabitliyə əhəmiyyətli dərəcədə təsir qabiliyyətini göstərir, və bu səbəbdən bir çox məsələlərə dünya 

gücünə malik olan Amerika Birləşmiş Ştatları maraq görsədir. 

Açar sözlər: ―Böyük Yaxın Orta Şərq‖, beynəlxalq terrorizm, enerji resursları, kütləvi qırğın 

silahlarının yayılmaması, regional, lider, milli maraq, ―Yeni Yaxın Şərq‖, demokratikləşmə, hərbi-

siyasi strategiya. 
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“THE GREATER MĠDDLE EAST” PROJECT OF USA:                                                         

the objectives and the ways for its implementation 

 

The greater Middle East is an area of central geostrategic concern for the United States—a 

place where U.S. interests are at stake, conflict is frequent, and demands on U.S. military forces are 

high. Moreover, the evolution of the region over the longer term is likely to have an important in-

fluence on global prosperity and stability, affecting a broad range of issues in which the United 

States as a global power will have an interest. 

Key words: ―The Greater Middle East‖, international terrorism, energy resources, non-

proliferation, regional, leader, national interest, "New Middle East", democratization, military-

political strategy. 

 

В период «холодной войны» Ближний Восток рассматривался США как регион, 

играющий крайне важную роль в сдерживании СССР. По мнению ряда американских 

стратегов, советское проникновение в данный регион могло бы способствовать нарушению 

мирового баланса сил. А установление советского контроля над ближневосточной нефтью 

нанесло бы серьезный удар по экономике всего мира. Казалось бы, что после распада 

биполярной системы международных отношений и усиления роли США, баланс сил на 

Ближнем Востоке должен был быть приведен в соответствие их интересам. Однако система 

отношений на Ближнем Востоке настолько осложнилась, что выделение однозначного 

лидера стало невозможным, как и в данный момент. В этой связи перед США встают три 

очевидные задачи. Первая – создание сильного регионального союза. Вторая – образование 

новых рычагов воздействия в регионе и поддержание уже имеющихся. Наконец, следует 

указать на необходимость обеспечения системы безопасности региона за счет нейтрализации 

радикальных режимов, таких как Аль-Каида, «Исламское государство Ирака и Леванты» и 

т.п.  

В течение некоторого времени администрация США сохраняла толерантное отношение 

к тем авторитарным ближневосточным лидерам, которые проявили лояльность к США в 

ходе войны с терроризмом, объявленной Джорджем Бушем после событий 11 сентября 2001 

года. Можно сказать, на смену «коммунистическому врагу» пришел новый враг – 

«международный терроризм».  

Объявив своим внешнеполитическим курсом борьбу против международного 

терроризма, США встали на путь активных действий. В октябре 2001 года США начали 

боевые действия в Афганистане против режима талибов. К началу 2002 года талибы 

потерпели поражение и были отстранены от власти. 20 марта 2003 года началась военная 

операция в Ираке. 9 апреля 2003 года был взят Багдад. Американская администрация 

заявила, что в Ираке будет установлена демократия, после чего эта страна станет образцом 

по трансформации всех потенциально опасных режимов региона. Ровно через месяц после 

взятия Багдада, 9 мая 2003 года, Джордж Буш-младший, выступая перед выпускниками 

университета Южной Каролины, заявил о намерении «создать в течение десяти лет зону 
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свободной торговли между США и Ближним Востоком». Это позволило бы странам 

арабского мира «расширить круг возможностей» в сфере экономики и торговли. Буш 

подчеркнул, что США стремятся к миру в регионе. Создание зоны свободной торговли 

позволит странам Ближнего Востока снизить зависимость от конъюнктуры нефтяного рынка 

и даст возможность для дальнейшего экономического роста. «Сменив коррупцию и 

корыстные сделки на свободные рынки и справедливые законы, народы Ближнего Востока 

приумножат процветание и свободу», – сказал Буш. (2, с.31) 

6 ноября 2003 года Джордж Буш произнес в Национальном Фонде Демократии 

программную речь о «новой внешней политике» Соединенных Штатов Америки в 

ближневосточном регионе – «глобальной демократической революции». Именно это 

выступление Буша многие эксперты считают первым внятным изложением американской 

концепции «Большого Ближнего Востока». 

Место, выбранное Бушем для выступления, далеко не случайно – Национальный Фонд 

Демократии был создан в 1983 году президентом США Рональдом Рейганом и американским 

Конгрессом «для укрепления демократических институтов во всем мире через воздействие 

на неправительственные институты».  

В тот же день, 6 ноября 2003 года, Кондолиза Райс – советник президента США по 

национальной безопасности – прокомментировала выступление Буша. По ее словам, в 

прошлом внешняя политика США в ближневосточном регионе была обусловлена «холодной 

войной»: американцам приходилось закрывать глаза на то, что диктаторы творят внутри 

своих стран, если эти диктаторы придерживались проамериканских позиций. Но теперь 

президент США пришел к выводу, что политика поддержки авторитарных режимов во имя 

стабильности и безопасности не оправдала себя, поскольку привела к ухудшению 

обстановки в регионе.(2, с.34) 

Итак, впервые план «Большой Ближний Восток» был озвучен 6 ноября 2003 года. Как 

отмечается в статье одного американского политолога, «инициативой данного проекта 

явилось объединить Соединенные Штаты, Европу и «Большой Ближний Восток» (в том 

числе не только арабский мир, но и Афганистан, Иран, Израиль, Пакистан и Турция), вокруг 

далеко идущих целей, направленных на оказание помощи в политической, экономической и 

социальной трансформации».  

Понятие Ближний Восток, который ранее означал преимущественно арабский и 

исламский мир, сейчас уже недостаточен, поскольку не включает всего пространства, 

которое представляет собой новую геополитическую провинцию, определив как «Большой 

Ближний Восток». Это понятие включает не только территории, прилегающие к 

Средиземному и Аравийскому морям (собственно Ближний Восток), но и территории, 

прилегающие к Среднеазиатскому нефте - газовому морю, т.е. Малую Азию, Кавказ, 

Средний Восток и Центральную Азию. (5, с.16) 

Для осуществления проекта в качестве рычага американцев и их союзников должны 

были стать местные «реформаторские силы»: независимые комиссии по наблюдению за 

выборами, адвокатские конторы, группы правозащитников и «иные независимые группы 

интересов». Также подразумевалась помощь «реформаторским силам» в подготовке и 

проведении «свободных справедливых выборов», в разработке законодательства и обучении 

парламентариев, в перестройке системы образования. Особое место в проекте отводилось 

поддержке женского движения. Большое значение придавалось созданию в регионе новых 

средств массовой информации как «локомотива идей» (соответственно не принадлежащих 
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государственным или окологосударственным структурам). В проекте предусматривалась и 

экономическая либерализация: высвобождение частной инициативы малого и среднего 

бизнеса, сокращение госрегулирования и т.п. 

«Большой Ближний Восток» иногда ошибочно называют «Новым Ближним Востоком». 

Термин «Новый Ближний Восток» был впервые использован в Тель-Авиве в июне 2006 года 

государственным секретарем США К. Райс. Он был призван заменить устаревшее и 

несколько навязшее понятие «Большой Ближний Восток».  Согласно проекту Нового 

Ближнего Востока, или как его еще называют – «Проект Великого Ближнего Востока», США 

стремятся изменить границы 24 стран от Марокко и Мавритании до Афганистана. (7, с.257) 

Официальный автор «Нового Ближнего Востока» Р. Петерс весьма наглядно показал, что для 

достижения политического и экономического господства США готовы пойти на передел 

всего ближневосточного региона – от Израиля и Турции до Афганистана и Пакистана. 

Следует отметить, что это преподносится американским военным экспертом как забота об 

интересах местных народов. Он полагает, что нынешние границы, определенные 

европейскими политиками исходя из собственных интересов, наносят максимальный ущерб 

местным народам, вынужденным ввязываться в бесконечные войны. В этой связи необходим 

устойчивый мир, позволяющий экономике спокойно развиваться, равно как существует 

потребность в нейтрализации международного исламского терроризма.  

Сам термин, равно как и концептуализация «Нового Ближнего Востока», вскоре были 

официально приняты на вооружение Израилем в самый разгар осады Ливана. Премьер-

министр Израиля Э. Ольмерт и государственный секретарь США К. Райс проинформировали 

мировые СМИ, что реализация проекта Нового Ближнего Востока началась с Ливана. 

Основы создания концепции «Нового Большого Ближнего Востока» относятся к идеям Г. 

Киссинджера, Г. Допрета, Д. Рамсфельда, Д. Чейни, К. Райс, Р. Пѐрла, П. Вулфовица, М. 

Гроссмана, а также ряда арабских интеллектуалов, проживающих в США. Разработчики 

«реконструкции» Ближнего Востока исходили из идеи универсальности западной 

демократии, которая обеспечивает модернизацию, процветание, справедливость, а также 

межкультурный диалог. На Ближнем Востоке должно быть создано такое сообщество, 

которое бы полностью отвечало интересам США в этом регионе.(6, с.21) Основной замысел 

можно сформулировать как «решение палестинской проблемы через Багдад», что говорит об 

активном участии в еѐ разработке произраильского лобби в США, принявшего активное 

участие в подготовке планов оккупации Ирака. 

Не вызывает сомнения, что концепция вызвала неоднозначную реакцию в регионе. 

Большинство лидеров арабских стран заняли негативную позицию к американской 

инициативе, так как демократизация арабских обществ должна, по их мнению, реализоваться 

усилиями самих этих обществ, а не навязываться противоположной стороной в качестве 

моделей и стандартов, не принимающих во внимание особенности как всего Ближнего 

Востока, так и каждой страны в отдельности. Кроме того, Вашингтон обвиняется в том, что 

американская идея реконструкции Ближнего Востока направлена прежде всего на 

обеспечение интересов Израиля и США в этом регионе. 

В данной стратегии четко выделяется две опоры ближневосточной политики США. 

Первая – «Великий Израиль». Вторая – марионеточное государство в Северном Ираке, так 

называемый Курдистан. Создание второй опоры должно произойти за счет раздела Ирака на 

региональные государства и, соответственно, выделения Курдистана. Данная территория 
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является стратегически важной, т.к. позволяет обеспечить контроль не только за действиями 

Ирана, но и за ситуацией в Турции. 

Можно констатировать, что реализация проекта «Большой Ближний Восток» на 

сегодняшний день является одной из геополитических целей США. Соединенные Штаты 

имеет несколько важных интересов на Ближнем Востоке. Они определяются экономической, 

политической, коммерческой и стратегической факторами. Эти интересы находятся под 

угрозой в следующем порядке:  

1. Управление нераспространением ОМУ – важнейшая задача. Распространение 

биологических, химических и ядерных вооружений вместе с баллистическими ракетами 

большой дальности создает угрозу интересам США в регионе. США не признают ядерную 

программу Израиля, упорно стремясь  поддерживать идею нераспространения. Большинство 

государств региона с облегчением отреагировали на то, что Ирак был лишен многих своих 

систем воооружения. Иран, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, и Египет будет и впредь 

видеть ОМУ как относительно недорогой, но престижный вид оружия, который может быть 

использован для укрепления власти и влияния в регионе.  

2. Задача обеспечения свободы морей и свободный поток нефти. Применительно к 

военно-политической стратегии США на Ближнем Востоке наиболее существенным 

территориально-географическим фактором выступает собственно географическое положение 

региона на пересечении транспортных коммуникаций, связывающих Европу, Азию и 

Африку. С периода смены флага судов 1987 года, защита судоходства в Персидском заливе 

стал одним из основных аргументов в пользу присутствия здесь США. В зоне Персидского 

залива через Ормузский пролив из Красного моря в Средиземное по Суэцкому каналу 

проходят основные пути транспортировки нефти, что позволяет значительно сократить 

морской путь из Средиземного моря в Индийский океан и далее в Азиатско-Тихоокеанский 

регион. Контроль над этим и некоторыми другими маршрутами в регионе Ближнего Востока 

дает возможность обеспечивать национальные интересы контролирующего субъекта, а также 

играть ключевую роль в системе региональной безопасности. Для США, которые являются 

морской державой, особое значение имеют транспортные коммуникации. Следовательно, 

роль и место ближневосточного региона в глобальной и региональной стратегии Вашингтона 

переоценить сложно. (9, с.4) Несмотря на то, что  относительно небольшой процент энергии  

транспортирется из стран Персидского залива, США обеспечивает защиту бесперебойного 

потока нефти по стабильным ценам в страны, сильно зависящие от нефти Персидского 

залива, таких, как Европа, Китай и Япония. Главными экономическими геополитическими 

факторами, определяющими военно-политическую стратегию США на Ближнем Востоке, 

считаются наличие в регионе огромных энергетических и финансовых ресурсов, а также 

усиление роли ближневосточных стран в мировой экономике. Стремление США обеспечить 

свою энергетическую безопасность предполагает определение региона Ближнего Востока в 

качестве важнейшего вектора своей военно-политической стратегии. 

3. Обеспечение защиты Израиля. Защита Соединѐнными Штатами суверенитета 

Израиля началась с еѐ основания в 1948 году. Израиль неохотно двигается к завершению 

стадии мирного процесса, начатого в Осло. Израиль объявила свою готовность стремиться к 

сохранению мира на контингенте на основе гарантий безопасности, финансовых 

ассигнований, а также приобретением новейших военных технологий. Арабские 

правительства же, в свою очередь, обвиняют Вашингтон, который оказывает предпочтение к 

союзу Израиля над Палестиной, и ставят под большое сомнение его способность быть 
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честным посредником между противоположными сторонами. Ключевым направлением 

внешней политики США на Ближнем Востоке являлось и является поддержание мира и 

стабильности Израиля. США были одними из первых, кто признал фактическое образование 

Государства Израиль на международной арене и до сих пор остаются его основным 

союзником, источником военной и финансовой поддержки. Финансовая помощь со стороны 

США исчисляется миллионами долларов, которые стали активно вливаться в израильскую 

экономику после событий 11 сентября, Израиль является для США союзником в борьбе с 

международным терроризмом. 

4. Сложность поддержания регионального баланса, благоприятного для интересов 

США. Политика США направлена на изолирование и сдерживание государств-изгоев. Эта 

политика осуществляется путѐм сдерживания государств-агрессоров, дипломатии военной 

силы, экономических и военных санкций: все они направлены в основном на Сирию, Ливию, 

Иран, Ирак и Судан. Конгресс США усилил эту политику через законодательство, наложив 

санкции против некоторых из этих государств. Придерживание такой позиции ведѐт к 

провалу мирного процесса, приводя на общественном и официальном уровне критику по 

отношению к политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. 

5. Задача распространения политической и экономической либерализации. Заявленная 

цель проекта состояла в распространении демократии и экономических свобод – в 

противовес распространению исламского фундаментализма. Странам, вставшим на 

«правильный» путь политических и экономических реформ, США были готовы оказывать 

финансовую поддержку. В соответствии с проектом создавались независимые комиссии по 

наблюдению за выборами, адвокатские конторы, группы правозащитников и «иные 

независимые группы интересов». Соединенные Штаты пытаются способствовать 

поощрению политического участия в выборах  Народного собрания, в органы местного 

самоуправления, и расширению консультативного совета. Такие страны Ближневосточного 

региона как Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, Иордания, Марокко, Египет и Ливан 

расширили политическое присутствие за последние годы. (10, с.93) 

6. Борьба с терроризмом. «Ближний Восток» после террактов 11 сентября стало 

расцениваться Соединенными Штатами не с географической точки зрения, оно стало 

охватывать тот спектр направлений, на которых руководство США ведет борьбу с 

терроризмом. Террористическая активность в регионе существенно возрасла, в первую 

очередь это связано с легализацией на территории арабских государств некоторых 

организаций, деятельность которых в самих США и некоторых других государствах (Канада, 

Великобритания, Израиль, Австралия) признана как террористическая. После событий 11 

сентября первостепенной задачей американской администрации Дж.Буша-младшего стало 

поддержание мира и стабильности в регионе. Cтратегия национальной безопасности США 

подчеркивает заинтересованность Америки в сотрудничестве с мусульманским миром в 

борьбе с терроризмом. 

В настоящее время во внешнеполитической стратегии США на Ближнем и Среднем 

Востоке предусматривается возможность использования «индивидуального» подхода в 

области безопасности с каждым из государств. Особенно это касается области борьбы с 

терроризмом. Предполагается полное игнорирование со стороны Вашингтона грубого 

нарушения прав человека во время подавления протестных выступлений со стороны 

правящих режимов этих стран. Другими словами, «демократические принципы» приносятся 

в жертву сохранению стабильности. Вместе с тем Пентагон делает основной упор на 
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подготовку национальных контртеррористических подразделений, что в первую очередь 

коснется Йемена, Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов. 

Кроме того, эти страны получат основную долю финансовой помощи по линии 

противодействия исламскому терроризму.  

Линия направленности политики США с реализацией концепции ББВ позволила не 

только дезорганизовать и без того неоднородный и противоречивый регион, но и обеспечить 

доступ к необходимым источникам энергоресурсов. Кроме того, в ходе 

антиправительственных выступлений в странах Ближнего Востока США произвели 

«обкатку» нового типа «цветных переворотов» с активным использованием современных 

информационных технологий и социальных сетей. Осознав неизбежность революционных 

потрясений в арабском мире и нехватку ресурсов для политики сохранения статус-кво в 

жизненно важном регионе, США взяли курс на обострение и поднесли запал к пороховой 

бочке. Выбор данной стратегии вполне ясен так как, обладая абсолютным превосходством 

над всеми государствами в экономической, военной и информационной областях, имея 

преимущество первого хода и тем самым задавая правила игры, Америка априори должна 

оказаться главным выгодополучателем от кризиса.  

Б.Обама позиционировал свои внешнеполитические ориентиры, базирующиеся на 

общепринятых ценностях и принципах морали. Осуществление проекта «Большой Ближний 

Восток» сталкивался со множеством препятствий на пути к реализации. Осознав сложность 

данной концепции США, как упомянулось выше, во внешнеполитической стратегии на 

Ближнем и Среднем Востоке сделали предпочтение использования «индивидуального» 

подхода в области безопасности с каждым из государств. Таким образом, в соответствии с 

политическими, экономическими и социальными изменениями в регионе за последние годы , 

можно выделить основные аспекты взаимоотношения Соедиенных Штатов со странами 

региона.  

Израиль является опорой политики США в регионе. Израильские политические круги и 

произраильские группировки в США способствовали формированию образа 

террористической угрозы в лице руководства Палестинской автономии. Одной из целей 

являлось всяческое пресечение возможного диалога США с палестинскими лидерами. 

Стабильность и независимость Израиля для Америки представляется гарантом 

неприкосновенности и доминирования Вашингтона на Ближнем Востоке. Несмотря на 

заявления о содействии в разрешении палестинского вопроса, Израиль был и остается 

главным приоритетом ближневосточного направления США. Несмотря на желание 

урегулировать палестинский вопрос, Вашингтон не предлагал действенных мер для 

разрешения конфликта, кроме как вновь вернуться за стол переговоров. США ставил на 

первый план стратегические выгоды, нежели урегулирование конфликта. Администрация 

президента ограничивалась заявлениями о необходимости переговорного процесса, прилагая 

минимум усилий для их начала. Лоббирование интересов Израиля в США обеспечивает его 

всеми ресурсами для достижения доминирующей позиции на Ближнем Востоке. Резюмируя 

вышесказанное, можно отметить, что пока лоббистские группировки обладают столь 

мощными рычагами координации американской политики, руководству США будет нелегко 

изменить данную ситуацию. (8, с.89) 

Вторым по значимости направлением политики Соединенных Штатов на Ближнем 

Востоке является Ирак и ситуация, развивающаяся вокруг него. Заинтересованность в 

стабильности Ирака обусловливается его проамериканским режимом, способствующим 
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распространению и укреплению влияния США в регионе, а также его ресурсной базой, 

чрезвычайно важной для руководства Соединенных Штатов. Администрация президента 

сконцентрировала свои усилия на сотрудничестве с правительством Ирака для построения 

демократии, а также для оказания помощи в восстановлении довоенного уровня страны. 

Багдад проводит осмотрительную политику, основной целью которой является выведение 

страны из кризиса, урегулирование разногласий с курдским меньшинством на севере страны, 

налаживание функционирования гражданской инфраструктуры, обеспечение безопасности 

как на внутреннем, так и на международном уровне. (8, с.90) В связи с этим проводимая 

политика будет в первую очередь направлена на интересы самого Ирака, а не своего соседа. 

США в данном случае заинтересованы в поддержании безопасности в Ираке с целью 

дальнейшего использования ресурсного потенциала страны.  

Объявляя о начале глобальной антитеррористической кампании против «Аль-Каиды» и 

ее союзников, после 11 сентября США инициировали военные действия на территории 

Афганистана. В рамках антитеррористической кампании Б.Обама выделял афганское 

направление своей внешней политики на Ближнем Востоке, где проводил меры по 

пресечению функционирования группировок талибов и «Аль-Каиды». Б.Обама подчеркивал 

необходимость налаживания тесного сотрудничества с арабскими странами для совместной 

борьбы с терроризмом. При этом США оставляли за собой право военного вмешательства с 

целью превентивного удара в случае потенциальной угрозы американской безопасности. 

Особую напряженность ситуации в Афганистане придает крайне нестабильная обстановка в 

регионе, а также необходимость обеспечить самостоятельность местной власти для 

поддержания безопасности в стране в случае вывода военного контингента с территории. 

Для американского руководства остаются приоритетными предотвращение повторного 

захвата власти талибами, оказание поддержки афганскому руководству, а также готовность 

разрешить назревающий внутриполитический кризис афганской власти в случае смены 

президента страны. 

В условиях нестабильной обстановки на Ближнем Востоке одним из наиболее сложных 

аспектов ближневосточной политики Соединенных Штатов являются его отношения с 

Ираном. Безусловно, Тегеран и его ядерная программа крайне беспокоят Вашингтон, 

поэтому США пытаются держать Иран под контролем посредством экономических санкций, 

а также заставить его принять условия переговорного процесса. Лишь в последний период 

можно наблюдать потепление между сторонами. Верховный лидер Ирана аятолла Али 

Хаменеи заявил, что поддерживает переговоры с Западом, направленные на достижение 

компромисса по ядерной программе страны. 2 апреля 2015 года в Лозанне (Швейцария) Иран 

и страны "шестерки" международных посредников (США, Франция, Германия, 

Великобритания, Россия и Китай) согласовали основные параметры решения спорных 

вопросов по атомной проблеме. Документ предусматривает сдерживание ядерной 

программы Ирана и снятие санкций с нефтяного и банковского секторов иранской 

экономики. Президент США Барак Обама во время своего выступления для прессы назвал 

ядерную сделку с Ираном долгоиграющей. Он также отметил, что договоренности касаются 

каждого элемента, позволяющего Ирану в перспективе создать ядерное оружие. Он также 

добавил, что если Иран будет придерживаться договоренностей, международные санкции 

будут поэтапно отменяться. Но их могут вернуть, если Иран будет поддерживать терроризм, 

нарушать права человека или продолжит программу по производству баллистических ракет.  
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Последними в спектр внешнеполитических интересов Соединенных Штатов попали 

Ливия и Сирия. Различия в стратегии США в первую очередь обозначила сырьевая база, 

здесь Ливия, безусловно, была более приоритетна для США, чем Сирия. Несмотря на 

материальные выгоды, военная интервенция не была широкомасштабной, поскольку в 

первую очередь Б.Обама позиционировал себя как сторонник мира в разрешении конфликта. 

Многомиллиардные вливания в кампании Ирака и Афганистана очень болезненно 

сказывались на экономике, еще одна затратная операция могла дорого обойтись админи- 

страции, поэтому руководство ограничилось лишь консультационным содействием. 

Ситуация в стране продолжает оставаться неспокойной, это связано с усилением 

радикальных группировок в Ливии, столкновениями на юго-востоке страны, что приводит к 

жертвам со стороны мирного населения. На данный момент руководство Ливии должно 

сконцентрироваться на обеспечении стабильной политической обстановки внутри страны, 

скоординировать усилия по предотвращению военных инцидентов для защиты населения. 

Руководство США намерено оказывать поддержку правительству Ливии, что в первую 

очередь связано с заинтересованностью в бесперебойных поставках сырья, а также с 

нежеланием чрезмерно накалять обстановку и без того в неспокойном регионе. 

Немного иная ситуация сложилась во взаимоотношениях с Сирией, принципиальное 

отличие правящего режима которой заключается в особой жестокости к оппозиции, поэтому 

военное вмешательство может привести к эскалации конфликта. Вашингтон официально 

при- держивается позиции мирного диалога. США предпочитали прямому военному 

вмешательству оказывать непрямое содействие оппозиционным силам с целью смены 

политического режима. Наряду с сохранением военной составляющей в реализации внешней 

политики, унаследованной от администрации Дж.Буша, Б.Обама подчеркивал 

необходимость международного сотрудничества, признавая главенство дипломатии над 

силовыми методами решения конфликтов. 

 События «арабской весны», ставшие, по мнению ряда экспертов, одним из этапов 

реализации проекта «ББВ», на данный момент привели к дестабилизации региона, 

обострению существующих этнорелигиозных и этнокультурных противоречий, росту 

сепаратистских тен-денций и угрозе возникновения ряда межгосударственных конфликтов. 

Тем не менее последние события, потрясшие арабский мир, пока серьезно не сказались на 

статусе США в регионе. В среднесрочной перспективе Вашингтон останется наиболее 

значимым игроком, способным оказывать давление на большинство стран Ближнего 

Востока. Таким образом, можно констатировать, что реализация проекта «Большой Ближний 

Восток» на сегодняшний день является одной из геополитических целей США. Помимо 

традиционных задач обеспечения доступа к энергоресурсам региона Вашингтон активно 

использует Ближний Восток в качестве полигона для испытаний новых моделей «цветных 

революций». Являясь одним из наиболее мощных центров силы современной системы 

международных отношений, США имеют возможность диктовать свои правила игры в 

различных регионах мира. На сегодняшний день можно говорить о том, что на мировой 

арене нет игрока, способного ограничить влияние Штатов.  
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Унижение Германии по древнеримскому принципу Vae victis («горе побеждѐнным»), 

потеря ею обширных территорий и грабительские репарации стимулировало необходимость 

ревизии Версальско-вашингтонской системы и решительного переустройства «геополитически 

необоснованных» границ Европы и Азии в пользу Германии и ее союзников – Италии и Японии.  

Разработанная профессором географии Мюнхенского университета, генералом Карлом 

Хаусхофером (1869-1946) «теория жизненного пространства» становится официальной 

доктриной нацистской Германии. Автор концепции «континентального блока» Хаусхофер 

считал, что «тот день, когда Германия, Россия и Япония объединятся, будет днем, 

определяющим судьбу англоязычной мировой державы, гибелью богов». (1) Он считал, что 

совместными усилиями двух континентальных держав – Германии и России может быть 

установлен «Новый Евразийский Порядок» и пере структурировано пространство Мирового 

Острова с тем, чтобы полностью вывести его из-под влияния «Морской Силы». По мнению 

геополитика Германия должна была освоить гигантские незаселенные пространства Азии, 

сделав их своим «жизненным пространством». Однако, расистско-идеологическая зашоренность 

Гитлера привело к тому, что вместо оси Берлин-Москва-Токио была сконструирована ось 
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Берлин-Рим-Токио, с известными катастрофическими для Германии геополитическими 

последствиями.  

Другой немецкий геополитик Карл Шмит(1888-1985) в своем труде «Пространство и 

большое пространство в праве народов» (1940) разработал одну из важнейших геополитических 

теорий – концепцию «большого пространства», рассматривающую процесс развития 

государства как стремление к обретению наибольшего территориального объема. Причем его 

теории базировались на основе геополитических концепций противостоящих и остро 

конкурирующих друг с другом Востоком и Западом, Суши и Моря. («Земля и Море», 1942)   

Между тем, к концу 30-х годов в центре Европы снова сталкиваются геополитические 

интересы двух крупнейших военно-политических группировок того времени – 

«Антикоминтерновского пакта» и англо-франко-американской коалиции. Причем грядущая 

мировая война готовилась как борьба за мировое господство, главным ее содержанием являлась 

решающая битва за геополитическое пространство Евразии. В Россию Адольф Гитлер шел за 

«жизненным пространством» для немцев, о чем он открыто писал в «Майн Кампф» еще в 1925 

году: «Когда мы говорим о завоевании новых земель в Европе, мы, конечно, имеем в виду 

только Россию и те окраинные государства, которые ей подчинены».  

Однако Гитлер действовал вопреки выводам всех основателей немецкой геополитической 

классики и военной стратегии, которые в основе своей считали главным противником Германии 

страны англо-саксонской «морской цивилизации», вопреки завещанию «железного 

канцлера» Бисмарка никогда не воевать с Россией. Наоборот, в своей книге «Майн камф» (1925) 

будущий фюрер III Рейха особо подчеркивал, что Германия должна увеличить свое жизненное 

пространство на Востоке – в основном за счет России. (2,123) 

К тому же Гитлер действовал вопреки политической логике и военной стратегии: он 

развязал войну практически одномоментно против ведущих государств мира (кроме Японии), 

против двух мировых, причем противостоящих друг другу геополитических систем, вынудив их 

тем самым стать союзниками. 

В ходе Второй мировой войны произошло перестроение геополитических систем, 

сложившихся после Первой мировой войны. В преддверии 1 сентября 1939 года сложилась 

следующая группировка геополитических сил: Советский Союз, сохранивший геополитические 

цели и устремления Российской империи, англо – саксонская геополитическая система, как 

основа морской цивилизации, стремившаяся в первую очередь к недопущению союза 

континентальных держав - Германского Рейха и  Cоветского Союза; геополитическая система 

стран «Оси», во главе с континентальной Германией, ставившая целью реализацию теории 

немецких геополитиков о государстве как живом организме, требующем в своем развитии 

расширения жизненного пространства, вплоть до планетарных масштабов, то есть опять же 

установка на мировое господство. Союзники Германии - фашистская Италия и милитаристская 

Япония также разделяли немецкий геополитический подход о необходимости расширения 

жизненного пространства для своих стран. В частности, Италия в Средиземноморье, Северной   

и Юго-Восточной Африке.  

Японская же геополитическая доктрина, сформулированная в 1940 г. премьер-министром 

Ф.Коноэ и предусматривающая создания «Великой ВосточноАзиатской сферы сопроцветания», 

была направлена на построение гигантской Японской империи на базе идеи паназийства. 

Конфигурация вышеописанных геополитических систем не являлась жестко 

фиксированной конструкцией, изменялись предпочтения, заключались временные союзы, 

внутри систем существовала конкуренция, разногласия. Так, например, создавались казалось бы 
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геополитически «нелогичные» альянсы, типа мюнхенского (1938) и советско - германского 

(1939). Хотя в случае реализация потенциальных возможностей хаусхоферовского 

«континентального блока» Берлин-Москва-Токио вся мировая история пошла бы по совершенно 

иному пути. Смертельная опасность, о котором предупреждали англосаксонские геополитики 

(Х. Маккиндер, А. Мэхэн) для интересов держав морской цивилизации в лице создания германо 

- российского союза была устранена. 

В целом в преддверии Второй мировой войны геополитическая ситуация в мировом 

раскладе сил динамично изменялась, мир оставался европоцентричным, однако геополитическая 

структура мира была неустойчивой.  В политических процессах ведущие мировые игроки четко 

придерживались сущности своих геополитических концепций, доктрин, стратегий.  Запад, по-

прежнему, определял формирование основных мировых процессов, но он сам был разобщен, 

базировался на двух цивилизационных матрицах: англо - саксонской и романо - германской, 

имел разнонаправленные смыслы жизни и векторы внешнеполитической стратегии. Советский 

Союз сохранил и укрепил российскую государственность, наращивал военно- экономический, 

идейно - духовный и интеллектуальный потенциалы.  

Геополитическая система стран «Оси», во главе с континентальной Германией, ставившая 

целью реализацию теории немецких геополитиков (Ф. Ратцель, Р. Челлен, К. Хаусхоффер, К 

Шмитт) о государстве как живом организме, требующем в своем развитии расширения 

жизненного пространства, вплоть до планетарных масштабов, то есть опять же установка на 

мировое господство.  

  Основные цели и замыслы главных участников Второй мировой войны заключались по 

мнению российского геополитика Л.Г. Ивашова в следующем:  

Германия: мировое господство арийской расы во главе с «чистокровными» арийцами-

немцами, построение иерархической структуры мира по расовому принципу: арийские народы и 

система государств «оси» фашистского типа. Такой план ведения мировой войны в общих 

чертах был изложен в книге Адольфа Гитлера «Майн кампф» (1924). Стратегическая концепция 

Германии в будущей войне включало в себя: 

-  Аннексию малых государств Центральной, Восточной, Юго-Восточной и Северной 

Европы «мирными» или военными средствами с целью улучшения стратегических и 

экономических позиций Германии для последующей борьбы против главных противников в 

Европе-Советского Союза, Франции, Англии. 

- Разгром Франции и подчинение Англии с целью захвата всей Западной Европы и 

создания решающих предпосылок для последующего уничтожения Советского Союза, что 

явилось бы решающим условием продолжения политики экспансии на других континентах. 

- Разгром Советского Союза с целью расширения «жизненного пространства» на Востоке. 

- Создание германской колониальной империи путем завоевания совместно с Италией 

стран Северной Африки. Прорыв к нефтеносным районам Ближнего Востока и вторжение в 

Индию. 

 - В перспективе вторжение в США. 

Англия: сталкивание Германии и России в смертельной схватке, ослабление Франции 

через войну, установление контроля над послевоенной Европой, сохранение колониальных 

владений в Африке и Азии, усиление своих позиций в отношениях с США;  

Франция: стремление избежать войны с Германией, лихорадочный поиск союзников и 

надежда на союз с Британией, готовность на любые уступки Гитлеру в европейских делах, 

подготовка к войне с Германий (линия Мажино);  
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США: предвоенная политика «невмешательства» в дела Европы, занятость 

внутриамериканскими делами и наращиванием военного и экономического присутствия в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), ожидание европейской войны, ведущей к ослаблению 

основных конкурентов на мировой арене, расширения сферы приложения своих капиталов.  

Япония: создание подконтрольной ей «Великой ВосточноАзиатской сферы 

сопроцветания» и вытеснение США и европейских колониальных держав из этого мегарегина. 

Военно-политическое руководство Японии своей ближайшей целью считало завоевание 

господства в Азии и бассейне Тихого океана путем захвата Китая, азиатских и тихоокеанских 

колониальных владений западноевропейских держав и США, советского Дальнего Востока.  

Советский Союз: настойчивые попытки избежать войны и создать в Европе систему 

коллективной безопасности, подготовить страну к отражению агрессии, не допустить создания 

единого антисоветского фронта западных стран и Японии. (3) 

Было бы ошибкой думать, что вторую мировую войну, как и первую, готовила только 

Германия.  Обе мировые войны в той или иной степени готовили правительства практически 

всех развитых стран мира. Германия выступила лишь инициатором очередной мировой бойни. В 

целом, в 30-х гг. как теоретически, так и практически постепенно накаливалась всемирная 

«геополитическая напряженность», которая и привела, в конце концов, к Второй мировой войне.  

Основным же результатом этой войны явилась безоговорочная победа антигитлеровской 

коалиции над странами оси в 1945 году и новый «потсдамский» передел сфер геополитического 

влияния в мире.  

Однако начавшаяся уже в следующем, в 1946 году и продолжавшаяся до 1991 года так 

называемая «холодная война» характеризовалась глобальной геополитической, военной, 

экономической и идеологической конфронтацией между Советским Союзом и его союзниками, 

с одной стороны, и США и их сателлитами – с другой. 

Эта конфронтация, не будучи в прямом смысле этого слова полномасштабной войной, тем 

не менее, носила в себе в основном идеологическую нагрузку в виде жесткого противостояния 

враждебных друг другу восточного коммунизма и западной демократии. Причем, не вступая в 

прямое военное столкновение между собой – страны СевероАтлантического Альянса и 

Организации Варшавского Договора в основном стремились максимально расширить свое 

военно-политическое влияние «патронируя» локальные войны практически во всех континентах 

земного шара, начиная с Дальнего Востока и до Латинской Америки.  

Причем все это сопровождалась интенсивной милитаризаций двух сверхдержав – США и 

СССР, безудержной гонкой вооружений. Лишь наметившийся паритет в ядерных силах между 

США и СССР не позволяла многочисленным локальным войнам перерасти в третью мировую 

войну. Создалась парадоксальная ситуация когда, по образному выражению французского 

социолога Раймона Арона, «мир был невозможен, война невероятна» и которая по сути не 

потеряла своей актуальности и в наступившем ХХI веке. 
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Ġran Avrasiya geosiyasətində mərkəzi güc kimi xüsusi rola malikdir.Köklü mədəniyyətə və 

zəngin tarixi keçmiĢə sahib olan Ġran Orta ġərqin ən böyük güclərindən biridir.Tarixi arxa plan hər 

zaman Ġranın gücünü sağlamlaĢdıran önəmli faktordur.(1-11)Regional güc kimi regionun bir sıra 

dövlətləri ilə ( Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə) əlaqələr saxlayır. 
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Azərbaycan-Ġran münasibətləri dərin tarixi köklərə malikdir. Ġran Azərbaycanın müstəqilliyini 

25 dekabr 1991-ci ildə tanıyıb. Diplomatik münasibətlər 12 mart 1992-ci ildə yaradılıb. Diplomatik 

münasibətlər yaradılmamıĢdan əvvəl də tərəflər bir - birlərinə yüksək səviyyədə maraq göstərib. 

1993-cü ildə Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməsindən sonra Ġranla qonĢuluq və 

əməkdaĢlıq siyasəti yeridilib və kifayət qədər gərgin münasibətlər normallaĢmağa və inkiĢaf etməyə 

baĢlayıb.(7) 1991-1994-cü illərdə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını iĢğal etdiyi ərəfədə, 

Azərbaycan və Ermənistan arasında atəĢkəs müqaviləsi imzalandıqdan (may 1994) sonra Ġran 

müxtəlif vəsilələrlə  Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən iĢğal edilməsi probleminin 

sülh yolu ilə həll edilməsində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirmək istəyi ilə bağlı bəyanatlar ver-

miĢdir. 2012-ci ilin sonlarından etibarən Ġranın rəsmi dairələrinin bu barədə bəyanatları daha tez-tez 

gündəmə gəlir. Ġran ilk dəfə 1992-ci ildə Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan iĢğalından azad 

edilməsi üçün vasitəçilik missiyasını tərəflərə təklif etmiĢdir. Azərbaycan və Ermənistanın dəvəti ilə 

hər iki ölkənin rəsmiləri ilə görüĢən Ġran XĠN rəhbəri Əli Əkbər Vilayəti problemin sülh danıĢıqları 

çərçivəsində həll edilməsi gərəkdiyini vurğulayaraq, vasitəçilik missiyasına davam edəcəklərini 

bildirmiĢdir. 1992-ci ilin mart ayında Ġran XĠN rəhbərinin müavini Mahmud Vazei Ermənistana 

getmıĢ və problemin sülh yolu ilə həll edilməsi təklifini Prezident Levon Ter-Petrosyana təqdim 

etmiĢdi. Ġranın vasitəçilik missiyası Azərbaycan və Ermənistan tərəfindən qəbul edilmiĢ, ancaq daha 

sonra Ġranın görüĢmələrdə tərəf olaraq iĢtirak etmək Ģərtini Azərbaycana qəbul etdirməyə çalıĢdığı 

üçün bu missiyası nəticəsiz qalmıĢdır.  

Ġranın son zamanlarda vasitəçilik missiyasını yenidən gündəmə gətirmə səbəblərini aĢağıdakı 

kimi xarakterizə etmək olar: 

-Ġran bununla, hələ də, bölgədəki problemlərin həll edilməsində maraqlı olduğunu bölgə dö-

vlətlərinin diqqətinə çatdırmağa;  

-Yaxın ġərqdə son iki ildir cərəyan edən böhranın Ġranın xarici siyasətinə mənfi mənada təsir 

etmədiyini və müstəqil xarici siyasətə davam edə biləcək potensiyala sahib olduğunu; 

-Azərbaycan və Ermənistana Dağlıq Qarabağ problemi səbəbi ilə təzyiq göstərmək iqtidarında 

olduğunu; 

-son 20 ildir Minsk Qrupunun vasitəçilik missiyasının nəticəsiz qaldığını; 

-region dövlətlərinin iĢtirakı olmadan bu problemin həll edilməsinin çətin olduğunu Erməni-

stan və Azərbaycana xatırlatmağa çalıĢır.(3) 

Ġki ölkə arasında xüsusilə varlıq problemi (əsasən Cənubi Azərbaycan qaynaqlı), Qarabağ, 

Xəzərin statusu mövzuları ilə əlaqədar olaraq ikitərəfli münasibətlərdə daha çox gərginliklər 

yaĢanmıĢdır. Sadəcə Ġranda istifadə edilən "ġimal Ġran" və ġimali Azərbaycanda istifadə edilən 

"Cənubi Azərbaycan", ya da ―Bütöv Azərbaycan‖ anlayıĢları deyil, Ģəxsiyyətlər və dəyərlər də 

mübahisə və gərginlik mənbəyi ola bilir. Ġndiki Ġran sərhədləri daxilində yaĢayan Azərbaycan Türkü 

yazıçı, Ģair, sənətçilərin fikir və fəaliyyətlərinin Azərbaycan ilə əlaqələndirilməsi, Ģimaldakı 

müxtəlif Ģair və yazıçıların Ġran rəsmiləri tərəfindən ―Ġran Ģairi‖ kimi adlandırılmaları qarĢılıqlı 

etirazlara səbəb ola bilməkdədir. 

Digər məsələlərə baxacaq olsaq 1990-cı illərin əvvəllərində Ġranın Qarabağ problemi ilə 

əlaqədar ―mübahisəli‖ mövqeyindən danıĢmaq mümkündür. Ġran bir yandan Azərbaycanın öz ərazi 

bütövlüyünü təmin etməsini, digər yandan isə müharibənin davam etməsini özünə təhlükə kimi 

görmüĢdür. Ərazi bütövlüyünü təmin edən Azərbaycanın cazibə mərkəzi kimi, müharibə isə 

Azərbaycan Türklərinin milli duyğularını qabardan, onları hərəkətə keçirən və onların rejim ilə 

bağlarını qoparan amil kimi Ġranı narahat etmiĢdir.(8) 

http://az.wikipedia.org/wiki/Heyd%C9%99r_%C6%8Fliyev
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Azərbaycan-Ġran ikitərəfli münasibətlərində iqtisadi əlaqələrin xüsusi çəkisi var. 1992-ci ildən 

indiyədək iki ölkə arasında imzalanan yüzə yaxın sənədin əksəriyyəti iqtisadi münasibətləri əhatə 

edir. Ġran Azərbaycanın neft-qaz və neft-kimya sənayesində, bu məhsulların ixracında, sərmayə 

qoyuluĢunda maraqlıdır. "ġahdəniz" üzrə hasilatın pay bölgüsü saziĢində Ġranın NICO Ģirkəti 10 

faiz paya malikdir. Ticarət, energetika, sənaye, tranzit və digər sahələrdə iki ölkə arasında mövcud 

iqtisadi münasibətlər bir-birini tamamlayır. 1993-cü ildən Bank Melli Ġranın Bakı filialı fəaliyyət 

göstərir.(7) Azərbaycan və Ġran zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik ümumi su hövzəsində – 

Xəzər dənizində əməkdaĢlıq edirlər. Əlbəttə, hər iki dövlətin Xəzərdə öz maraqları və layihələri 

mövcuddur. Cari ilin sentyabrında Azərbaycan və Ġranın, digər Xəzəryanı dövlətlərin iĢtirakı ilə 

Xəzər dənizin hidrometeorologiyası, su bioloji resurslarının qorunması və onlardan rasional istifadə, 

eləcə də dənizdə fövqəladə halların aradan qaldırılması ilə bağlı mühüm sənədlər imzalanıb. ġimal-

Cənub nəqliyyat dəhlizi nəinki Ġran və Azərbaycan, bütün bölgə üçün önəmlidir.Münasibətlərdə 

zaman-zaman müĢahidə edilən problemlərə rəğmən, Azərbaycan və Ġran həm ikitərəfli iqtisadi və 

ticarət manasibətləri, həm də regional əməkdaĢlıq baxımından tərəfdaĢ dövlətlərdir. Qeyd edilən 

sferalarda dövlətlərimizin qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığı Ģübhə doğurmur.(6) 

Ġran ilə Ermənistan arasında əlaqələrin inkiĢaf dinamikasının təhlili bu münasibətlərin strateji 

maraqlara əsaslanmadan regionda cərəyan edən hadisələrə reaksiya zəminində formalaĢdı- ğını 

deməyə əsas verir. Belə ki, Sovet Ġttifaqının süqutundan sonra yaranmıĢ yeni geosiyasi reallıq 

özlüyündə Ġran Ġslam Respublikası üçün təhlükəsizliyinin təmin olunması və təcrid vəziyyətindən 

çıxması- na  qısa və uzunmüddətli strateji fürsətlər yaratmıĢdı. Ġran-Ermənistan münasibətlərinin 

90-cı illərin prizmasından yanaĢaraq  tədqiq edilməsi hər iki ölkənin xarici siyasətindəki ―doktrina‖ 

və ―prinsiplər‖in üçüncü qüvvələrin müdaxilələri ilə istiqamətləndirildiyi fikrini doğurur.Ġki ölkə 

arasındakı əlaqələri 3 dövr üzrə qiymətləndirərkən, bu münasibətlərin in- kiĢaf dinamikası və 

reqressiyasının Qərb və Rusiyanın müdaxilələri ilə birbaĢa bağlı olduğunu görürük. Bu baxımdan 

Ġran-Ermənistan müna- sibətlərinin birinci mərhələsi 1991-2001-ci illəri əhatə edir. Bu dövrdə iki 

ölkə arasındakı münasibətlərə təsir edən determinantla- ra xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsini, 

Ġranın Rusiya və Qərblə əlaqələrini aid etmək olar. Həmçinin Qərbin regionun enerji resurslarının 

ixracına  marağı və Cənubi Qafqaz ölkələri ilə münasibətlərini inkiĢaf etdirmək istəyi Ġran 

tərəfindən mil- li təhlükəsizliyinə potensial təhlükə kimi qiymətləndirilmiĢdir. Dağlıq Qarabağı 

iĢğal etməklə baĢlayan irredentist siyasətinə baxmayaraq Ermənistan Qərbdən lazımi maliyyə 

yardımları almıĢ, hətta ABġ-dakı erməni diasporunun fəallığı sayəsində ―Azadlığa Dəstək Aktı‖ 

çərçivəsində Azərbaycana göstərilməsi nəzərdə tutulan maliyyə yardımlarının qarĢısını almağa nail 

olmuĢdur. Bu kontekstdə Ġran-Ermənistan münasibətlərinin formalaĢması və dinamik inkiĢafı rəsmi 

Tehranın milli təhlükəsizlik və xarici siyasətindəki ideoloji prinsiplərin bir-biri ilə ziddiyyət, hətta 

bu iki fərqli qütbdə olan yanaĢma- nın öz daxilində uyğunsuzluq təĢkil etdiyi fikrini doğurmuĢdur. 

Belə ki, Ġranın xarici siyasətində ideoloji prinsiplər əvəzinə milli maraqları üstün tutduğunu iddia 

edənlərin qənaətinə görə, Ermənistanın daha çox Qərbin dəstəyini alması, iĢğalçılıq siyasətini 

yürütməsi rəsmi Tehranın milli maraqlarını təmin etmədiyini deməyə əsas verir. Ġki ölkə arasındakı 

diplomatik münasibətlər 1991-ci il dekabrın 25-də Ġran tərəfindən Ermənistanın müstəqilliyinin 

tanınması ilə baĢlamıĢdır. Dağlıq Qarabağ müharibəsi ərzində Ġran Ermənistana istədiyi forma- da 

siyasi dəstək nümayiĢ etdirməklə bu ölkənin Rusiyadan sonra ikinci böyük ha- misi rolunu öz 

üzərinə götürmüĢdür. Ermənistan tərəfindən atılan addım- lar münasibətlərin ilkin mərhələsindəki 

inkiĢaf üçün  stimulverici amil olmuĢ- dur. Belə ki, 9 fevral 1992-ci il tarixində Ermənistanın xarici 

iĢlər naziri Rafi Ho- vanisyanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə  heyəti Tehrana səfər etmiĢ, 2 həftə son-

ra isə Ġranın  xarici iĢlər naziri Vilayətinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Yerevanda olmuĢ, 
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rəsmi görüĢlər keçirmiĢ, bununla da diplomatik münasibətlər sahəsində ilkin addımlar atılmıĢdır. 

1992- ci ilin noyabr ayında Ermənistan Prezidenti Levon Ter-Petrosyanın imzaladığı fərmanla Ye-

revanda Ermənistan-Ġran Əlaqələrini ĠnkiĢafetdirmə Komissiyası yaradılmıĢdır. Bu qurumun iĢinin 

effektivliyini artırmaq məqsədilə Ġran ermənilərindən olan Levon Aharonyanın rəhbərliyi ilə 

qurulan Ġran-Ermənistan Ticarət Birliyinin nəzdində iranlı və erməni iĢ adamlarının Ģurası for-

malaĢdırılmıĢdır. Hər iki qurumun əsas məqsədi Türkiyənin regionda ak- tivliyinin artmasının və 

Azərbaycanın iqti- sadi potensialının güclənməsinin qarĢısını almaq olmuĢdur.Bu siyasi məqsədi 

daha da qüvvətləndirmək üçün, ilk növbədə, Araz çayı üzərində iki ölkə arasında ticarətin əsas for-

malaĢdırıcı amili qismində çıxıĢ edən körpü tikilmiĢdir. Bu körpü erməniləri Dağlıq Qarabağ 

müharibəsi ərzində iqtisadi təcriddən qurtarmıĢdır. Daha sonra iki ölkə arasında əlaqələrin in-

kiĢafının göstəricisi olaraq Mehri-Qacaran tuneli və Araz çayı üzərində körpünün tikintisi 

layihələndirilmiĢ və Avstraliya ermənilərinin maliyyə yardımı ilə 1996- ci ildə onların açılıĢı 

olmuĢdur.Ġkitərəfli əlaqələrin inkiĢaf tempinin əsas göstəricisi 1994-1998-ci illərdə Ermənistanın 

ticarət əlaqələrində Ġranın ilk yeri tutmasında özünü əks etdirmiĢdir. ABġ-ın Bakı-Tbilisi- Ceyhan 

neft boru kəmərinin tikintisinə dəstək verməsini narahatlıqla qarĢılayan Ġran öz fobiyaları ucbatın-

dan regional layihələrdən kənarda qalmıĢdır. Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan ―ġahdəniz‖ 

layihəsində Ġran Ģirkətlərinə pay verməklə ikitərəfli münasibətlərin inkiĢafı və rəsmi Tehranın 

Qərblə münasibətlərinin normallaĢmasına köməklik göstərməyə çalıĢ- mıĢdır. Bu dövrə xas olan 

əsas cəhət Ġran- Ermənistan əlaqələrinin rəsmi Moskvanın Ġrana münasibəti zəminində inkiĢafı 

olmuĢdur. Ġran-Ermənistan münasibətlərində ikin- ci mərhələ 2001-2008-ci illəri əhatə edir. Bu 

mərhələdə ABġ-ın terrorizmə qarĢı beynəlxalq səviyyədə mübarizəsi zəminində Cənubi Qafqaz re-

gionuna Qərbin marağı artmıĢ, bu da öz növbəsində region dövlətlərinin Qərbə inteqrasiyasında 

stimul- verici amil rolunu oynamıĢdır. Bu dövrdə Ġran siyasətinin əsas ünsürlərindən biri regionda 

cərəyan edən proseslərə, o cümlə- dən regional təhlükəsizlik məsələlərinə kənardan qarıĢma və 

xarici müdaxilə ilə bağlı olmuĢdur. 2001-ci ildə Ġranın Xəzərin Azərbaycan sektoruna müdaxilə 

etməsi ikitərəfli münasibətlərdə gərginliklə müĢahidə olunmuĢdur. Ermənistan bu dövrdə Ġran ilə 

münasibətlərini Rusiya-ABġ münasibətlərinin inkiĢaf tempinə uyğun Ģəkildə müəyyən-

ləĢdirmiĢdir.Rusiya ilə ABġ arasındakı münasibətlərin terrorizmə qarĢı mübarizə istiqamətində ink-

iĢafı Ermənistanın Ġran ilə münasibətlərinə mənfi təsir göstərmiĢdir. Belə ki, 2002-ci ildə ABġ Dö-

vlət Departamentinin Ġrana kimyəvi avadanlıq satmaqda  təqsirləndirilən Ermənistan Ģirkətinə qarĢı 

sanksiyalar tətbiq etməsi və Ermənistan hökumətinin bunun qarĢısında geriyə addım atması xüsusilə 

diqqəti cəlb edir. Ġran-Ermənistan münasibətlərində üçüncü mərhələ 2008-ci ildən sonrakı dövrü 

əhatə edir. 2008-ci ilin avqust ayında Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin baĢ verməsi Ermənistan 

üçün Ġranın əhəmiyyətini və ona olan iqtisadi marağı daha da artırmıĢdır. Özünün xarici siyasət 

prinsiplərində islam dünyasının lider dövləti olduğunu iddia edən Ġran müsəlman dünyasının 

münaqiĢəli məsələləri ilə bağlı həyata keçirdiyi siyasətlə ideoloji, doktrinal Ermənistanın regionda 

Rusiyanın ―avanpostu‖ olduğunu nəzərə aldıqda Ġranın mənafeyi baxımından rəsmi Yerevanın yox, 

rəsmi Moskvanın geosiyasi reallığının nəzərə alınması mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Belə olan halda 

rəsmi Tehran üçün bu gün Qərb tərəfindən sanksiyalar tətbiq edilərkən Ermənistanın ―ney-

trallığı‖nın və ya hansısa reaksiyasının öz müstəqil davranıĢı olmadığı məlumdur. Lakin Ġranın 

müsəlman dünyasının problemlərinin həllində maraqlı oldu- ğu müĢahidə edilmir. Rəsmi Tehranın 

siyasətində paradoks Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı da özünü açıq Ģəkildə büruzə verir. Ġran 

rəsmiləri bir tərəfdən Qarabağın Azərbaycan ərazisi olduğu- nu qeyd edir, digər tərəfdən 

münaqiĢəyə Dağlıq Qarabağda yaĢayan ermənilərlə Azərbaycan dövlətinin müharibəsi gö- rüntüsü 

verməyə çalıĢırlar. Onlar öz ifadələrində Qarabağın Azərbaycanın tarixi torpağı olduğunu qeyd 
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etsələr də, praktikada bu problemin münaqiĢəyə çevrilmədən hal-hazırkı vəziyyətdə qalmasını 

istəyirlər. Xüsusilə, son zamanlar- da Ġran tərəfinin rəsmi Yerevanın Dağ- lıq Qarabağ 

münaqiĢəsində maraqlarını müdafiə edən bəyanatlar səsləndirməsi fonunda Ġranın münaqiĢənin 

həllində rolu maraq doğurur. 1991-ci ildən etibarən Ġranın Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsindəki 

mövqeyi aĢağıdakı kimi olmuĢdur: Birincisi, Ġran münaqiĢə müddətində iqtisadi yardımları ilə Er-

mənistanı gücləndirmiĢ  və Azərbaycan  torpaqlarının iĢğalına göz yummuĢdur. Ġkincisi, Ġran Dağlıq 

Qarabağ müna- qiĢəsinin aktiv hərbi əməliyyatlara keçməsində maraqlı olmasa da, müna- qiĢədə 

status-kvonun saxlanılmasında iki cəhətdən maraqlıdır: 

1. MünaqiĢə davam etdikcə bunun hər zaman Azərbaycanın iqtisadi inkiĢa- fına, dövlətçili-

yinin möhkəmlənməsinə mənfi təsir göstərəcəyi nəzərə alınır.  

2. Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli paketində müzakirə olunan məsələlərdən biri də siyasi 

saziĢ imzalandıqdan sonra re- giona Qərb, daha doğrusu, üçüncü tərəfin sülhməramlı ordusunun 

yerləĢdirilməsidir. Sülhməramlılar məsələsində xüsusilə ABġ-ın regiona yerləĢməsindən narahat 

olan Ġran müxtəlif yollarla bu ideyanın reallaĢmasına qarĢı çıxır və bunu öz milli təhlükəsizliyinə 

təhdid hesab etdiyini vurğulayır. 

Bununla yanaĢı, Ġranın Azərbaycanın iĢğal olunmuĢ ərazilərində narkotik vasitələrin ti-

carətinə, insan qaçaqmalçılığı- na göz yumması ―boz zona‖ yaratmağın bir təzahürüdür. 

Azərbaycan-Ġran sərhədinin faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən nəzarət edilən 132 kilometrlik 

hissəsi aktiv Ģəkildə narkotik maddələrin istehsalı, tranziti və ticarəti, silah və insan alveri, qeyri- 

leqal miqrasiya, terrorçular üçün sığınacaq, çirkli pulların yuyulması və transmilli cinayətkarlığın 

digər təhlükəli növləri üçün istifadə olunur. Bütün bu faktorlar Ġranın Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin həllində ―ikili‖ mövqe tutduğunu deməyə əsas verir. MünaqiĢə ilə bağlı Ġranın 

siyasəti, əsassız iddia və bəyanatları rəsmi Yerevanın ―düĢmənimin düĢməni mənin dostumdur‖ 

deyimindəki məntiqi üstün tutduğunu göstərir.(2-10, 11, 26, 27) 

1991-ci ildə SSRĠ-in dağılması və Soyuq müharibənin sona çatması regional güclər üçün yeni 

bir baĢlanğıc oldu. Xəzər bölgəsi, SSRĠ kimi böyük bir gücün ortadan qalxması və iki qütblü ni-

zamın sona çatmasıyla birlikdə bir güc boĢluğuna düĢdü. Bu dövrdə Türkiyə öz xarici siyasət xəttini 

müəyyən edərək və ABġ-ın da dəstəyini alaraq yeni qurulan dövlətlərə 'Türkiyə modelini' təqdim 

etdi və bölgədəki fəaliyyətini artırmağa çalıĢdı. Ġran isə ABġ və Türkiyəyə qarĢı Rusiya ilə 

yaxınlaĢaraq bölgədə ibarət olan güc boĢluğuna qarĢı tədbir alma yoluna getdi. Bu dövrdə Ankara 

Ġranın regional güc olma cəhdini təhdid olaraq qiymətləndirərkən, Ġran da Türkiyəni 'böyük Ģeytan 

"Amerika tərəfindən istiqamətləndirilən bir ölkə olaraq görməyə baĢladı. 1990 -cı ildən sonrakı dö-

nəmdə Ġranın PKK-ya verdiyi dəstək, Türk - Ġran əlaqələrini mənfi təsir etdi.1994-cü ildən sonr Tü-

rkiyə Ġsraillə hərbi əməkdaĢlığa dair bir sıra müqavilələr imzalandı, 2 ölkə arasında ticarət geniĢlən-

di.Ankara-Təl-Əviv yaxınlaĢması Ġranda narahatçılıqla qarĢılanırdı. 2000 - 2001-ci illərdə Türk - 

Ġran əlaqələri Kürt problemi və PKK oxunda formalaĢdı. Xüsusilə sərhəd təhlükəsizliyi və 'terrorla 

mübarizə "mövzusunda iki ölkənin qurduğu ortaq komitə və komissiyalarla problemlər böyük 

ölçüdə aradan qaldırıldı. Ġraqa müdaxilədə Tehran rəhbərliyi, Türkiyənin əsgər göndərməsinə qarĢı 

çıxdı, çünki iki ölkənin də ġimali Ġraqda maraqları vardı.Bu dövrdə Ġran, Türkiyəyə PKK-nı terror-

çu bir təĢkilat olaraq tanıması qarĢılığında enerji sahəsində əməkdaĢlıq təklif etdi. Türkiyə bu iki 

sahədə əlaqə qurmanın doğru olmadığını müdafiə etdi. Təbii qaz qiymətlərindəki anlaĢılmazlıq iki 

ölkə arasında zaman zaman gərginliyə yol açdı. 2005, Türkiyə ilə Ġran arasındakı siyasi əlaqələrin 

əvvəlki dövrlərə nisbətən azaldığı il oldu. Bunun ən əhəmiyyətli səbəbi, Tehranın apardığı nüvə 

proqramın Qərbi gedərək daha çox narahat etməsi idi.(5) Ġki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr daha çox 

ticarət sahəsində nəzərə çarpır.Bunun əsas səbəbi ölkələr arasında mövcud olan enerji 
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iĢbirliyidir.Təbii qaz sahəsində iki ölkə arasında əməkdaĢlıqda 2007-ci il 13 iyulda imzalanan 

razılaĢmada 3 vacib layihəni özündə birləĢdirirdi. 

1. Ġran və Türkmen təbii qazının Türkiyə üzərindən Avropaya daĢınması 

2. Ġranın, 14 trilyon kubmetr ehtiyata sahib Cənubi Pars bölgəsindəki təbii qaz sahəlarından 

üçünü tender olaraq Türkiyəyə verməsi 

3. Çıxarılması planlaĢdırılan təxminən 20 milyard kub metrlik təbii qazın -Ġran'ın payı verild-

ikdən sonra- bir qismi Türkiyənin daxili istehlakında istifadə edilmək üzrə Ceyhan limanına 

gətirilməsi, digər qismi də Nabucco vasitəsilə Avropaya daĢınması.(4) 

Ümumilikdə Ġranın regionda yerləĢən bir sıra dövlətlərlə münasibətlərində anlaĢmazlıq olsada 

yerdə qalan dövlətlərlə diplomatik-siyasi, iqtisadi əlaqələrini geniĢləndirməyə çalıĢır. 
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Müasir dövrün beynəlxalq proseslərinin ən mühüm tərkib hissələrindən birini millətarası 

münaqiĢələr təĢkil edir. VətəndaĢların müəyyən etnik biliklərə mənsub olduğunu dərk etmələri ilə 

əlaqədardır. Belə dərketmə insanın sosial və siyasi sistemdə öz yerini, rolunu aydın baĢa düĢməsini 

Ģərtləndirir. BaĢqa birliklər və təĢkilatlarla münaqiĢələr Ģəraitində insanın mənsub olduğu birliyə 

bağlılıq hissi güclənir. MünaqiĢəli tərəflərin ziddiyyətli münasibətləri çərçivəsində «mənsubiyyət 

Ģüuru» «biz» və «onlar» hissi yetkinləĢir və dəqiq nəzərə çarpır. Sovet hakimiyyəti qurulmamıĢdan 

əvvəl haqlı olaraq Rusiya imperiyasını «xalqlar həbsxanası» adlandırırdılar. Sovet hakimiyyəti dö-
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vründə «xalqlar dostluğu» «bərabər hüquqlu xalqlar» Ģüarları çox dəbdə olan Ģüarlar idi. Sovet ittifa-

qının süqutu ərəfəsində isə «vahid sovet xalqının yaranmasını» iddia edən cəfəng ideyalar, Ģüarlar 

meydana çıxmıĢdı. 

Lakin SSRĠ dağılan kimi bütün bunların yalan olduğu ortaya çıxdı. SSRĠ tərkibinə 2-ci dünya 

müharibəsi dövrü daxil olan Pribaltika respublikalarında-Latviya, Litva və Estoniyada bu vəziyyət 

özünü daha qabarıq Ģəkildə göstərdi. 

Bu cür toqquĢma xüsusən yerli əhali ilə hələ SSRĠ Ģəraitində orda məskunlaĢmıĢ rusdilli kütlə 

arasında daha kəskin Ģəkildə özünü büruzə verdi və verməkdədir. Əsas səbəb isə əsasən də Estoniya 

və Latviyada yaĢayan rusların hakimiyyət tərəfindən düĢünülmüĢ Ģəkildə diskriminasiyaya məruz 

qalmasıdır. Beynəlxalq hüquq və beynəlxalq münasibətlərlə bağlı ədəbiyyatlarda münaqiĢələri 

mahiyyət etibarilə 3 qrupa bölürlər:  

1) etnokonfensional, yəni mili-dini zəmində baĢ verən münaqiĢələr  

2) separatizm və xarici müdaxilə nəticəsində baĢ verən münaqiĢələr (məs: Dağlıq-Qarabağ 

problemi): 

3) Ġki dövlət arasındakı mübahisəli məsələlərlə (ərazi və s.) bağlı baĢ verən münaqiĢələr (məs; 

Ġraq-Ġran problemi). Pribaltika respublikalarında Latviya, Litva, Estoniyadakı münaqiĢələr məhz 1-ci 

qrupun 1-ci tərəfinə aiddir. Çünki bu etnik münaqiĢədir. Hər dövlət ehtiva edir ki, rus əhalisi müəyyən 

mərhələdə «V müstəmləkə» rolunu oynayır və bu da yerli əhalinin ruslar tərəfindən kütləvi surətdə 

assimilyasiya olunmasına gətirib çıxarır. Belə bir fəlakətin qarĢısını almaq üçün hökumət dairələri 

lazımi tədbirlər görürlər. Məs: ruslara vətəndaĢlıq vermək qadağan olunub və yaxud baĢqa bir üsul: 

Qızıl ordu Ģərəfinə o vaxtkı Sovet hökuməti tərəfindən qoyulmuĢ abidə bu yaxınlarda, yəni 2006-nın 

noyabrında rəsmi Ģəkildə parlamentdə qəbul olunmuĢ qərarla sökülməyə məruz qaldı. Bu hərəkət 

Rusiyanın hədsiz narazılıq və etirazlarına səbəb olsa da, mövcud vəziyyəti dəyiĢə bilmədi. Abidənin 

sökülməsini onunla əsaslandırırlar ki, Pribaltikanı 1945-də Alman faĢizmindən azad edən rus ordusu 

onu özü iĢğal etdi. Bu səbəbdə də 1991-ci il Pribaltikanın SSRĠ-dən xilası və onun yenidən öz aza-

dlığına qovuĢması kimi qiymətləndirir. Noyabrda daha bir qərarın qəbulu təklif edilmiĢdir: nasist və 

sovet simvollarını (qələbə medalları və s.) gəzdirmək qadağan olunur. 2007-ci il 15 fevralda Estoniya 

parlamenti 1945-ci il Ģəhidlərinin abidəsinin yerini hərbi qəbiristanlığa köçürülməsinə səs verdi, 

mayda isə köçürüldü, bu isə etnik toqquĢmaya səbəb oldu). Bu gərginlik 90-cı illərin əvvəllərində az 

qala kulminasiya nöqtəsinə çatmıĢdı. Ona görə də məhz bu dövrdə Latviyanı 150000, Estoniyanı isə 

80000 rus tərk etmiĢdi. Buna rəğmən rus dilli əhalinin bir qismi hələ də bu regionda yaĢamaqdadır. 

Belə ki, bugünkü statistik məlumata nəzər salsaq, aĢağıdakı göstəricilərlə qarĢılaĢarıq: Litvada əhali-

nin 20% Litva(9,4% rus, 7,3% polyak, 1,7% belorus və s.), Latviyada 48% (33% rus, 4,5% belorus, 

3,5% ukrayn, 2,3% polyak, 1,3% litvalı və s.). Estoniyada isə əhalinin 40% (31% rus, 4,5% belarus, 

3,3% ukrayn, 1,8% belorus, 1,1% fin və s.) mili azadlıqlar. Riqada əhalinin 62%-ni mili azadlıqlar 

(47% rus, 9% belorus və ukrayn və s.) təĢkil edir. 

Məlumdur ki, Latviya, Litva və Estoniyanın Qərb strukturlarına daxil olması heç cür Rusiyanın 

mənafeyinə uyğun deyildir. Bu proses Rusiyanı Qərb ilə bir baĢa sərhəd edir. Lakin Qərb-ġərq 

xəttində konfrontasiyaya əsaslanan köhnə nizam yeni «dünya nizamı» ilə dəyiĢdirilməmiĢdir. 

Bütün hallarda məsələlər danıĢıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Lakin bu zaman tərəflər xoĢ 

məqam göstərilməlidirlər. R.FiĢer, U.Yuri kimi nəzəriyyəçilər belə hesab edirlər ki, «danıĢıqlar 

tərəflərin maraqlarının qismən üst-üstə düĢdüyü, Ģərtlər çərçivəsində razılaĢma əldə etməyə 

istiqamətlənir». Lakin həmvətənlər danıĢıqlar aparan zaman daha təmkinli və tədbirli olmalı, qarĢı 

tərəfin mənafeyini nəzərə almalıdırlar.  

F.Z.Lkle danıĢıqlara Ģəxsi və siyasi ambisiyalar, emosiyalar güclü təsir göstərir.  
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Latviya və Estoniyadan fərqli olaraq Litvada vəziyyət bir qədər fərqlidir. Belə ki, Litvanın 

əksəriyyəti yerli əhalidən ibarətdir və buna görə də qarĢıdan gələn hər hansı bir təhlükə və ya 

problemi qabaqcadan proqnozlaĢdırmaq mümkündür. VətəndaĢlıq məsələsi burada da yaranmıĢdır. 

Lakin bu zaman hakimiyyət «0 variant» irəli sürdü: «Litva ərazisində yaĢayan əhaliyə öz müstəqilli-

yini bərpa etməyə imkan verir». Burada Litva rəhbərliyinin qorxusu 2 tərəfli idi: bir tərəfdən rus ic-

masının rolunun artmasının ölkə həyatına mənfi təsiri, digər tərəfdən də Litvanın bir dövlət kimi tarixi 

və siyasi baxımından formalaĢması. Bu zaman baĢqa bir problem ortaya çıxdı. Belə ki, indiki Litva 

«köhnə» Litvaya münasibətdə «qanunvericiliyi» qəbul etmək istəmirdi. Çünki keçmiĢ Litvanın ərazisi 

daha kiçik və dənizə çıxıĢı yox idi. Məhz SSRĠ-yə qatıldıqdan sonra Litva 1939-a qədər PolĢaya 

məxsus olan Vilen vilayətini (Vilnus Ģəhəri və onun ətrafı), Memel (Klayped) limanını (bu vaxta 

qədər Alman ġərqi Rusiyasına aid idi) əldə etdi. Hüquqi cəhətdən qarıĢıq vəziyyət isə Vilenin PolĢa 

əhalisinin və keçmiĢ Memelin alman əhalisinin hüququ idi. Litva bu ərazilərə sahib olduqdan sonra 

almanlar Memeldən, polyaklar isə Vilendən (Vilnüsdən) köçürülmüĢdülər. Digər incə məsələ olan 

bütöv dövlətçiliyin «bərpası» yaratdığı fəsada görə əvvəlki problemdən heç də geri qalmır. Məsələni 

məğzinə fikir verməyə çalıĢaq: Litva dövləti 1941 il 23 iyunda yaradılmıĢdı. (VətəndaĢ müharibəsi və 

SSRĠ-nin ərazini tərk etməsindən sonra). 

Lakin Alman faĢizmi buna son qoydu, ondan sonra bura gələn SSRĠ də yeni addımı atdı. Litva 

yenidən müstəqilliyini yalnız 1991-də SSRĠ dağıldıqdan sonra digər respublikalarla birgə əldə etdi. 

Latviya və Estoniyaya gəlincə isə orada vətəndaĢlıq daha incə hal almıĢdır. Çünki hakimiyyət orqan-

larında keçirilən seçkilərdə rusların iĢtirakı qadağan olunmuĢdur. VətəndaĢ olmaq üçün bir sıra çətin 

tələblər əsas Ģərt kimi qarĢıya qoyulur. Məs: yerli dili bilmək və dövlətə sədaqətlilik nümayiĢ 

etdirmək lazımdır. Bundan əlavə 1994-cü ilin vətəndaĢlıq qanunlarına görə Latviyada vətəndaĢlıq bir 

qədər də çətinləĢdirildi. Bu vaxt diskriminasiya obyekti 1989-1991-də latıĢlarla birgə SSRĠ-dən azad 

olmaq uğrunda mübarizə aparmıĢ ruslar oldu. Diskriminasiya özünü tək vətəndaĢlıqda deyil, eləcə də 

digər məsələlərdə: müəssisələrin özəlləĢdirilməsində, pensiya və digər sosial müavinətlərin 

ödənilməsində və s. göstərirdi. Xüsusilə də, sovet hərbiçi pensionerlərinin vəziyyəti daha ağır idi. 

Belə ki, hökumət onların pensiyasını kəsdi və onları olduqca çətin halda qoydu. Digər tərəfdən də 90-

cı illərin əvvəllərində Rusiya və Pribaltika respublikaların arasında imzalanan «həmrəylik bəyanatına» 

görə sovet qoĢunlarının danıĢıqsız ərazini tərk etməsi Latviya və Estoniyada yaranmıĢ vəziyyəti sa-

kitləĢdirmək əvəzinə, əksinə partlamaqda olan bombanın alovlanmasına gətirib çıxardı ki, Moskvanın 

da bu alovu söndürmək üçün mübaliğəli dillə desək, «su çəlləyi» olmadı. Belə olan halda yaranmıĢ 

böhranı aradan qaldırmaq üçün rus icması və dövlət dumasının təsir və təzyiqi ilə Rusiya hökuməti 

Riqa və Tallinə yeni təsir mexanizmini iĢləyib hazırladı: 

1) sanksiya (rus enerji məhsullarının eksportu və Pribaltika kənd təsərrüfatı mallarının importu-

na qarĢı) və 2) beynəlxalq hüquq müdafiə institutlarının fəaliyyətinə müraciət. Bu istiqamətdə Rusiya 

dövlət beynəlxalq təĢkilatların (BMT insan hüquqları üzrə komissiyası, ATƏT, Aġ, Baltik dəniz dö-

vlətlərinin ġurası) diqqətini mövcud vəziyyətə çəkmək istəyirdi. Elə bu səbəbdən də o, 1992-də 

ATƏT çərçivəsində milli azadlıqların iĢi üzrə ali komissiyanın yaradılmasını dəstəkləmiĢdi. O, vaxt 

komissiya vəziyyətinin gərgin olduğunu açıqlayaraq bəzi tələblər irəli sürmüĢdü ki, Latviya və Es-

toniya da buna əməl etməyə məcbur oldu. Çünki bundan imtina Pribaltikanın AĠ və NATO-ya inte-

qrasiya etməsinə mane ola bilərdi. Artıq 90-cı illərin sonlarında hər 2 dövlətdə qanunlarla bağlı bir 

sıra düzəliĢlər edildi. (1991-in 21 avqustundan sonra Pribaltikada qeyri-vətəndaĢların doğulan 

uĢaqlarına vətəndaĢlıq verilməsi, Latviya naturallaĢma kvotasının geniĢləndirilməsi və s.). NATO-ya 

daxil olmaq bu 3 dövlətin istəyi idi. Lakin üzv olmaq üçün NATO onlar qarĢısında daxili problemləri 

həll etməyi əsas və vacib Ģərt kimi qoymuĢdur. ATƏT-in missiyası hər 2 ölkədə 2001-ci il 31 dekabr-
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da qurtardı. Bütün bu Ģəraitə baxmayaraq rusların çoxu Rusiyada həyat səviyyəsi və yaĢayıĢ Ģəraitinin 

aĢağı olduğuna görə bu ərazini tərk etmədilər. Bununla belə 2000-ci ilin əvvəllərində məs: Latviyada 

rus dilli əhali siyasi həyatdan tamamilə kənarlaĢdırılaraq yerli iĢçi birliyinin əsas hissəsinə çevrildi. 

Regionda baĢ verən etnik münaqiĢələr təhlükəsizlik baxımından Rusiya dövlətçiliyi üçün xüsusi 

əhəmiyyət daĢıyır. Vaxtilə SSRĠ-nin bir hissəsi olmuĢ bu region bu gün dünyada geniĢlənməkdə olan 

qloballaĢma və inteqrasiya proseslərinə qoĢulmaq və daha sürətli inkiĢaf imkanı əldə etmək üçün 

NATO və AB-nə meyl edir ki, bu da orada geostrateji marağı olan Rusiyanın mövqeyinə əks təsir 

edir. 2005-dən AB-nın üzvü olan hər 3 dövlət Qərblə sıx əlaqə yaratmaqla bərabər. NATO-nun ġərqə 

doğru geniĢlənməsində də maraqlıdır. Bu isə regionun bir növ Rusiyanın əlindən çıxmasına və Rusiya 

üçün itirilməsi anlamına gəlir ki, belə bir al artıq baĢ verib. Belə ki, axırıncı rus ordusu 1998-ci ildə 

Ġkrund bazasından çıxarıldı. Rusiya üçün digər zərbə Kalinqrad əyaləti tərəfdən tuĢlanır. Bu haqda 

Baltika ġurası 1994-cü ilin noyabrında «Kalinqrad əyalətinin tərkisilahı və statusu haqqında» qətnamə 

qəbul edib. Latviya Seym ilə 1996-da «ĠĢğal haqqında» bəyanat verib (6). Vəziyyət Rusiyanın orada 

yaĢayan əhalisinin təhlükəsizliyinə < … > və eləcə də Rusiya dövlətinin özünün burada son Ģansının 

məhvinə Ģərait yaratmıĢ olur. Belə Ģəraitdə NATO-nun bu dövlətlər hesabına öz sərhədlərini 

böyütmək istəyi Rusiya Federasiyasını son dərəcə pis vəziyyətdə qoyur və onun buradakı maraqları 

ilə üz-üzə gəlir. Buna aĢağıdakıları misal çəkmək olar: 

1. Baltik dövlətlərinin Ģimal alyansına qəbulu hərbi baxımdan Rusiya və Belarusiyanın müdafiə 

maraqlarına toxunur. 3 dövlət vasitəsilə Moskva, Sankt-Peterburq, Minsk və digər həyati əhəmiyyətli 

mərkəzlərə asanlıqla müdaxilə etmək imkanı yaranar. 

2. Avropada parçalanma güclənər. Pribaltika və ġərqi Avropa hesabına hərbi-siyasi güc 

möhkəmlənər. 

3. Rusiya ilə NATO arasında əsas akta mənfi təsir edər. Bununla bağlı olaraq Rusiya öz nara-

hatçılığını əvvəlcədən bildirib. 

Belə olan halda, Rusiya öz hərbi gücünü qüvvətləndirmək məcburiyyətində qalacaqdır. Bununla 

əlaqədar Qərb siyasətçilərinin dediyi fikirlər: «ruslar NATO-nun geniĢlənməsi ilə əlaqədar narahatlığa 

son qoymalıdırlar» və ya baĢqa biri «Baltik regionuna əcnəbi qoĢunun müdaxilə edə biləcəyi bir 

dəhliz kimi baxmaqdan əl çəkməlidir» kimi digər ifadələr də ruslar tərəfindən ciddi qəbul edilə bilməz 

(7). Bu zaman ortaya belə bir sual çıxır: «əgər 2001-in iyununda VarĢava və Lyublyanda ABġ pre-

zidenti Rusiyanı özünün müttəfiqi adlandırıbsa, onda Pribaltikanın NATO-ya daxil olması nəyə lazım 

və nəyə gərəkdir?». Bildiyimiz kimi, geosiyasətdə daimi müttəfiq və ya dost anlayıĢı mövcud deyildir. 

Buna həmahəng kimi, imperator III Aleksandrın belə bir ifadəsini qeyd etmək tam yerinə düĢür: 

«Rusiyanın iki müttəfiqi var: onun ordusu və donanması»(8). Fikrimi belə yekunlaĢdırmaq istəyirəm: 

zənnimcə, Rusiyanı burada narahat edən əsas məsələ Pribaltikanın rus enerjisindən istifadə edərək 

NATO hesabına hərbi gücünü artırması və bununla da keçmiĢ sovet məkanında qüvvələr balansında 

öz xeyrinə nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyiĢiklik etməyə nail olmaq istəyirdi. Lakin burada onu da 

nəzərdən qaçırmaq lazım deyil ki, Rusiya və Pribaltika bir-birilə sıx nəqliyyat və ticarət əlaqələrinə 

malikdir və tərəflər arasında yaranan bu arzuolunmaz münasibət, daha doğrusu, münaqiĢə hər iki 

tərəfin milli maraqlarına istər-istəməz öz təsirini göstərməmiĢ olmur. Elə buna görə də, düĢünürəm ki, 

münaqiĢə tərəfləri kənardan heç bir müdaxilə və təzyiq, üstəlik təsir olmadan bu problemi həll etməli 

və buna bütün səy və bacarıqlarını yönəltməlidirlər. Çünki NATO, ABġ və ya Qərbi Avropanın 

müdaxiləsi heç bir real nəticəyə gətirib çıxartmayacdır. Bunu uzun illərin tarixi təcrübəsi əyani 

sübutdur. 
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CƏNUB QAZ DƏHLĠZĠ: SĠYASĠ MARAQLAR VƏ ƏSAS OYUNÇULAR 

 

Məqalə Universitetdaxili “50+50” qrant  

layihəsi çərçivəsində hazırlanmıĢdır. 

 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının son dövrlər artan qaz istehsalından, enerji 

layihələrindən və bu layihələrin gələcək perspektivlərindən söz açılmışdır. Eyni zamanda Avropa 

enerji təhlükəsizliyi, böyük dövlətlərin Xəzər hövzəsində bötövlükdə, regionda həyata keçirilən en-

erji layihələrindəki siyasi maraqlarından bəhs olunmuşdur. Beləki, Azərbaycan Respublikası ilə 

Avropa İttifaqı arasında enerji sahəsində imzalanmış Strateji Tərəfdaşlıq haqqında memoranduma 

uyğun olaraq, Avropa İttifaqının enerji bazarları ilə tədricən birləşməsi və yekun nəticədə inte-

qrasiya həm Avropa İttifaqı, həm də Azərbaycan Respublikası üçün ümumi prioritetləri təşkil edir. 

Buna görə də biz Avropa ölkələrinə qazın nəqli üçün ―Cənub dəhlizi‖ enerji layihəsini 

hökümətlərarası əməkdaşlıq istiqamətində  çox perspektivli sahə hesab edirik. 
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ЮЖНЫЙ КОРИДОР: ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ  

И КЛЮЧЕВЫХ ИГРОКОВ 

 

В статье был открыт разговор об увеличивающимся производстве газа в 

Азербайджанской Республике, об енергeтических проектах и о будущих переспективах этих 

проектов. Oдновременнo во всех енергетических прoетах на ряду енергетической 

безопастностью Эвропы, проступают и политические интересы больщих госсударств зоне 

Каспия. По этому согласно подписанному меморандoму ―O стратегическом 

сотрудничестве‖ в енергeтической сфере между Азербайджанской Республикой и 

Эвросоюзом в скором будущем обиденение и в конецном итоге интеграция енергосфeр 

является приопицетным направлением как для Aзербайджанской Республики так и для 

Эвропейского Саюза. По этому для траспортировке газа Эвропейские страны разработка 

проеkта ―Южный газапровод‖ межpoвительственными комиссиями считаеться очень 

обнадѐживающей и много обещающей сферей для нас. 

Ключевые слова: Южный газовый коридор, ТАНАП, Шаx Дениз, энергетическая 

безопасность. 
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THE SOUTHERN GAS CORRIDOR: POLITICAL  

INTERESTS AND KEY PLAYERS 

 

The increasing gas production of Azerbaijan Republic in recent years , energy projects and 

the future perspectives of these projects are talked in the article. At the same time, energy security 

of Europe, the political interests of great states in the region of Caspian Sea and the whole region, 

on the other hand, their presences in these projects are noted significantly. Thus, according to the 

―Memorandum about Strategy Cooperation between Azerbaijan Republic and European Union‖, 

combination of European Union with energy markets and as a result, the integration processes es-

tablish general priorities for European Union and Azerbaijan Republic. That`s why, we consider 

that, the energy project of ―Southern Gas Corridor‖ is much more promising sphere  for gas trans-

porting to European countries. 

Keywords: Southern Gas Corridor, TANAP, Shah Deniz, energy security. 

 

―TANAP Türkiyə və Azərbaycan qardaĢlığının Anadoluya atılan imzasıdır. Azərbaycanın və 

Türkiyənin birgə səylərinin məhsulu olan bu layihə üzrə saziĢ 2012-ci ildə Ġstanbulda imzalanıb. 

Layihə Azərbaycandan baĢlayan geniĢlənmiĢ Cənubi Qafqaz boru kəmərini Avropa Ġttifaqında bir 

neçə kəmərlə əlaqələndirəcək. BeĢ il ərzində reallaĢması nəzərdə tutulan layihə bir neçə mərhələdə 

həyata keçiriləcək və ilk mərhələ 2018-ci ildə baĢa çatacaq. 2020-ci ildə bu kəmərlə nəql olunacaq 

qazın həcmi ildə 16 milyard, 2023-cü ildə 23 milyard, 2026-cı ildə isə 31 milyard kubmetrə 

çatdırılacaq. Ġlk dövrdə TANAP kəməri ilə nəql olunacaq 16 milyard kubmetr Azərbaycan qazının 

10 milyard kubmetri Avropaya, 6 milyard kubmetri isə Türkiyəyə satılacaq. Avropa üçün nəzərdə 

tutulan qaz Türkiyə-Bolqarıstan və ya Türkiyə-Yunanıstan sərhədində təhvil veriləcək.‖ [12] Bu 

fikirlər 17 mart 2015-ci ildə  Türkiyənin Qars vilayətinin Selim rayonunda Trans-Anadolu qaz boru 

kəməri – TANAP-ın təməlinin qoyulması münasibətilə Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyev, Türki-

yə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan və Gürcüstan Prezidenti Giorgi MarqvelaĢvilinin iĢtirak etdiyi 

təntənəli mərasimdə filmin nümayiĢi zamanı  səsləndirilib. 

BaĢlayaq elə filmin əsas oyunçularından… 

Rusiyadan idxal olunan qazdan asılılığı azaltmaq üçün AĠ tərəfindən baĢlanılan Cənub Qaz 

Dəhlizi layihəsi təkcə, Xəzər regionunda deyil, eləcə də Avropa ərazisində ən dinamik karbohidro-

gen yatırım elementidir. Onun dinamikliyinə yardım edən iki əsas məsələ var: qaz hasilatçıları və 

satıcılarını stimullaĢdıran siyasi motivlər kontekstində böyük milli Ģirkətlərin toqquĢan iqtisadi və 

ticari maraqları, eləcə də istehlakçı ölkələrin enerji siyasətləri. Bu aspektlərin hər ikisi Cənub 

Dəhlizi anlayıĢının AĠ-də istehlakçı və hasilatçı ölkələrin enerji təhlükəsizliyi, milli təhlükəsizlik və 

rifahına həqiqətən yardım edib-etməyəcəyi yaxud da bütün mənzərəni olduqca mürəkkəbləĢdirən, 

tərəflərin bir-biri ilə əlaqəli ticari və siyasi maraqlarının təsiri altında dağılıb–dağılmayacağını 

müəyyənləĢdirmək üçün aparılan araĢdırmada nəzərdən keçirilir. [6, s. 106]  

Bəzi xüsusiyyətlər bu böyük layihəni Rusiya tərəfindən həyata keçirilən layihələr (Mavi, ġi-

mal və Cənub kimi müxtəlif axınlar) daxil olmaqla, Avropa regionunda hazırda reallaĢdırılan digər 

oxĢar enerji layihələrindən fərqləndirir. Ġlk öncə, buraya birbaĢa olaraq cəlb olunan bir çox oyunçu-
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lar var: hər iki dövlət və böyük milli Ģirkətlər öz Ģəxsi maraqları və Ģərtləri vasitəsilə layihə ilə bağlı 

qərar qəbuletmə prosesini olduqca çətinləĢdirir və mürəkkəbləĢdirirlər. Ġkinci məsələ isə regional 

gündəliyin müəyyən olunmasında xarici aktorların oynadığı güclü roldur. Bu, böyük güclərin re-

gional maraqlarının və daxili oyunçuların verdiyi qərarlara bəzən təsir edən qaçılmaz xarici 

qüvvələrin birləĢməsidir. Xarici qüvvələr AĠ, ABġ, Rusiya və Ġrandır. 

Azərbaycan qazının Avropa bazarlarına və Türkiyəyə ötürülməsi baxımından geniĢ mənzərə 

dəyiĢir. Strateji layihədə maraqlı olan bütün seqmentlər – ġah Dəniz konsorsiumu, Trans Anadolu 

qaz kəməri (TANAP), Transadriatik qaz kəməri (TAP), AĠ bazarı öz qaydaları və Ģərtləri ilə, Türki-

yə isə tranzit ölkə kimi –öz maraqlarını həyata keçirirlər və bu maraqlar tez-tez toqquĢur.  Belə ki, 

ġah Dəniz Xəzərin açıq dənizində yerləĢən Azərbaycanın əsas təbii qaz  yatağıdır. 1999-ci ildə kəĢf 

edilmiĢ və təbii ehtiyatları 1.2 trilyon kubmetr təxmin edilir. [10, s. 94] ġah Dəniz və onun 

tərəfdaĢlarının maraqları Xəzərin cənub hissəsində ġD yatağı üçün yeddi neft Ģirkəti və Azərbaycan 

Dövlət Neft ġirkəti arasında 1996-cı ilin iyun ayında hasilatın pay bölgüsü haqqında (PSA) saziĢ 

imzalandı və yataqdan hasilat 2006-cı ildən baĢlandı. Statoyl və BP ən böyük payçılardır, hər bi-

rinin payı 25.5%-dir. BP digər PSA tərəfdaĢlarının adından operator kimi təyin olunub və Statoyl 

ġah Dəniz Qaz Ticarət Komitəsinin sədridir. SaziĢ imzalananda, layihəyə rəhbərlik etmək və ya 

payın strateji əksəriyyətinə sahib olmaq üçün SOCAR-ın texniki, maliyyə yaxud kadr təminatı im-

kanı yox idi. Əvəzinə, yatırım qoymaq, idarə etmək və texniki təchizatı təmin etmək üçün tanınmıĢ, 

təcrübəli və maliyyə cəhətdən sağlam Ģirkətlər dəvət olundu. Bu tərəfdaĢlıqlar vasitəsilə 

Azərbaycan enerjisini Türkiyə və Avropaya mümkün, etibarlı, təhlükəsiz və davamlı olaraq 

ötürülməsini təmin etmək idi və Xəzərdən Avropaya qaz təchizatı üçün yeni Cənub Dəhlizi proses 

ərzində yaradılması idi 

Digər tərəfdən, ġah Dəniz layihəsinə cəlb olunmuĢ hər bir Ģirkət və ölkənin ticari maraqların-

dan əlavə, yalnız Azərbaycana deyil, eləcə də ümumilikdə regiona siyasi və strateji maraqları var 

idi. 1990-cı illərdə SSRĠ-nin tərkibindən çıxaraq müstəqillik qazandıqdan dərhal sonra bir neçə il 

ərzində bütün keçmiĢ sovet ölkələri müxtəlif etnik münaqiĢələr və Rusiyanın güclü təsirinin qal-

ıqları baxımından olduqca dəyiĢkən və həssas idi. Təsadüfi deyil ki, Əsas Ġxrac Boru Kəmərinin 

çəkiliĢi zamanı rəsmi Moskva hələ 1995-ci ildə ―ġimal marĢrutu‖nu (Bakı-Novorossiysk xəttini) 

ilkin neftin nəqli kəməri kimi qəbul etdirməyə müvəffəq oldu. Habelə onun baĢlıca ixrac yoluna 

çevrilməsinə çalıĢdı və buna görə də alternativ layihələrə qarĢı çıxdı, öz maraqlarına uyğun təkliflər 

irəli sürdü. [4, s. 323-342] 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.  

Cənubi Qafqazın real region olmamasının iki əsas səbəbi var. Ġlk öncə, region quruculuğu 

prosesi əsası yerli aktorların konsensusu ilə qoyulmuĢ ümumi qaydalar və institutlar vasitəsilə 

həyata keçririlir. Ġkincisi, yerli perspektivi nəzərə alsaq, Xəzər regionunda regional inteqrasiya çox 

aĢağı səviyyədə idi. Əvvəllər bütün yollar Moskvaya aparırdı, mövcud qaydalar regional lider olan 

– Rusiya tərəfindən irəli sürülürdü. Xəzər dövlətlərinin, nəticə etibarı ilə, baĢlıca strategiyası Rusi-

yanı neytrallaĢdırmaq məqsədidir. Rusiya özü isə ABġ-ı (ümumilikdə Qərbi) neytrallaĢdırmağa 

çalıĢır. Rusiyanın daxili-yönümlü siyasəti o vaxtlar digər regional oyunçular, xüsusilə Azərbaycan 

üçün qəbuledilməz idi. Bu, qonĢu Ermənistanla davam edən ərazi münaqiĢəsi olan bir ölkə idi; bu, 

həmçinin Xəzərin ilk böyük neft və sonra qaz ehtiyatlarını aĢkara çıxarmaq üçün regiona bütün 

beynəlxalq Ģirkətləri dəvət edən kifayət qədər uzaqgörən bir ölkə idi. Qərb dövlətlərinin və 

beynəlxalq təĢkilatların xarici müdaxiləsi olmadan Azərbaycan sadəcə münaqiĢəni həll etmək 
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iqtidarında olmayacaqdı. ġah Dəniz layihəsi digər oyunçulara münasibətdə strateji güc və vasitə 

qazanaraq gələcəkdə əsas karbohidrogen ixracatçısı kimi ölkəyə regionda öz mövqeyini və rolunu 

gücləndirmək üçün imkan yaradacaq. Siyasi mənada bu, Ģirkətləri Azərbaycanın qaz yatağına və 

blok kimi AĠ-yə milyonlarla investisiya qoymuĢ Avropa ölkələri, ABġ və NATO ilə təhlükəsizlik 

sahəsində sıx əməkdaĢlıq etmək imkanı verir, bu isə Rusiyanın (və Ġranın) regional təsirini məhdud-

laĢdırmaq üçün vasitə ola bilərdi. Bundan əlavə, bu, Xəzərin enerji layihələrində Ankaranın 

iĢtirakını təĢviq etməklə Azərbaycanın ənənəvi olaraq əlaqələrini qoruyub saxlamağa çalıĢdığı Tü-

rkiyə ilə strateji qarĢılıqlı əlaqəni gücləndirəcək. Türkiyənin layihələrdə geniĢ miqyasda iĢtirakı An-

karanı regional siyasi mənzərədə daha güvənli edəcək ki, bu çox güman Azərbaycanın xeyrinə 

olacaq. Digər önəmli siyasi amil isə Azərbaycanın öz artan enerji potensialını Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin həlli istiqamətində istifadə etməsi ilə bağlı aĢkar strategiyasıdır. Bakı enerji 

layihələrini yalnız Azərbaycan qazının ötürüldüyü dövlətlərdən deyil, ümumilikdə siyasi dəstək 

almaq üçün platformalar kimi istifadə etməyə çalıĢır. Buna baxmayaraq, ölkə hələ də ticari 

baxımdan Avropa bazarına ən səmərəli marĢrutunun seçimi ilə bağlı Ģübhəlidir və növbəti siyasi 

sövdələĢmə üçün açıq qapını açıq qoyur. 

AĠ və ABġ-ın ġah Dəniz layihəsində baĢlıca siyasi marağı Rusiyanın Xəzər regionunda 

təsirini neytrallaĢdırmaq, eləcə də Avropanın qaz idxalında Rusiyanın monopoliyasını azaltmaqdır. 

Digər tərəfdən, AĠ-nin regiona maraqları, Avro-Atlantik ölkələri Mərkəzi Asiyanın enerji mənbələri 

ilə birləĢdirən Avrasiya enerji dəhlizinin daxil olduğu daha geniĢ Qara dəniz regionunun bir hissəsi 

kimi baxıĢı ilə əlaqədardır. Qərbin Azərbycanı özünün enerji təhlükəsizliyinin əsas təminatçıların-

dan biri kimi qəbul etməsi Avropa Ġttifaqı-Azərbaycan əlaqələrini strateji səviyyəyə yüksəltmiĢdir. 

Bunun nəticəsidir ki, 2006-cı il noyabrın 7-də Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Ġttifaqı arasında 

enerji məsələləri üzrə strateji tərəfdaĢlığa dair xüsusi AnlaĢma Memorandumu imzalanmıĢdır. [2, s. 

221] Təsadüfi deyil ki, 8 aprel 2015-ci ildə Prezident Ġlham Əliyev Avropa Ġttifaqının Avropa 

QonĢuluq Siyasəti və GeniĢlənmə DanıĢıqları üzrə komissarı Yohannes Hanın baĢçılıq etdiyi 

nümayəndə heyətini qəbul edən zaman enerji məsələlərinə də yer verilmiĢdir. [13] 

AĠ enerji layihələri ilə bağlı  əsas marağını gizlətmir və  gələcəkdə Azərbaycan və Türkiyə 

vasitəsilə Türkmənistan qazının Avropa bazarlarına nəqlini təmin etmək üçün ġah Dəniz 

layihəsindən baĢlayır. ABġ-ın regional maraqlarına gəldikdə isə Rusiyanın neytrallaĢdırılması və 

Ġranla istənilən ittifaqın qarĢısının alınması baĢlıca amil kimi görünür. Belə məsələlərdə Türkiyə 

ABġ-ın ənənəvi müttəfiqidir. Yenə də ABġ Ġran üçün ən həlledici aktor olacaq və Ġranın hələ nə 

qədər beynəlxalq sanksiyalara məruz qalacağına ABġ qərar verəcək. Bunu həmçinin NATO-nun 

regionda enerji təhlükəsizliyinə yetirdiyi diqqətin artmasında da görmək olar. [6, s.109] 

Türkiyənin isə karbodidrogenlə zəngin ġərq və səmərəli bazarları olan Qərb arasında nüfuzlu 

körpü kimi yalnız regional baxımdan deyil, eyni zamanda beynəlxalq səviyyədə də enerji mərkəzi 

olmaqla bağlı öz ambisiyaları var. Layihə çərçivəsində bütün aktorlara təsir etmək məqsədilə Tü-

rkiyə ərazisindən keçən baĢlıca layihələrdə və infrastrukturlarda pay qazanmağa səy göstərir. Bunun 

bir sıra siyasi Ģərhləri var. Birincisi, Türkiyənin AĠ-yə qarĢı bir vasitəsi olardı ki, bu AĠ-yə qoĢulma 

perspektivi baxımından həlledicidir. Ikincisi, Türkiyə TransAnadolu kəməri vasitəsilə əlveriĢli 

qiymətə Azərbaycan qazının 6 milyard kubmetrini əldə etmək məqsədilə Azərbaycanla qazın 

qiyməti ilə bağlı danıĢıqlarda bir vasitə qazanmaq istəyir. 

Digər tərəfdən, Xəzər regionu olan Cənubi Qafqaz bir tərəfdən Qara dəniz və Aralıq dənizi, 

digər tərəfdən isə Orta Asiyada cərəyan edən hadisələrə təsiretmə imkanına malikdir. Bu mənada 

Cənubi Qafqaz qarĢılıqlı təsirdə olduğu regionlarda qlobal hadisələrlə qarĢılaĢmaqdadır. [7, s.62] 

Qərb ekspertlərinin ən optimist təxminlərinə əsasən Azərbaycanın  ehtiyatları ümumdünya neft 
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ehtiyatlarının 0,6%-ni, qaz ehtiyatlarının isə 0,8%-ni əhatə edir. [9, s.94] 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, s.75]  

Rəsmi Ankaranın Əsas Ġxrac Boru Kəmərindən sonra enerji sahəsindəki növbəti addımı 

Azərbaycanın Xəzərdəki ġahdəniz 2 bölgəsindən çıxaracağı təbii qazın Türkiyə üzərindən Avropa-

ya daĢınmasını dəstəkləyən hökümətlərarası anlaĢmanı imzalamaq oldu. TANAP-dan əldə 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. [8, s. 548]  

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 kommersiya baxımından və hüquqi cəhətdən ayrı-

ayrı layihələr olsalar da Gürcüstandan keçməklə Türkiyə eləcə də, dünya bazarı ilə birləĢdirən neft 

və qaz infrastrukturunun tərkib hissəsidir. 26 oktyabr 2012-ci il tarixində, Azərbaycan Türkiyəyə 

qədər bütün qərb sərhədləri üzərindən türk-gürcü sərhədində Trans-Anadolu xəttini inĢa etməyə 

qərar verdi. Azərbaycanın qazı Türkiyə və Mərkəzi ġərqi Avropa dövlətlərinə TANAP vasitəsilə 

ixrac ediləcəyi gözlənilirdi. [11, s.58] ABġ tərəfinə gəlincə isə, bu dövlət Cənubi Qafqaza hakim 

olmaq üçün Türkiyəni öz tərəfinə çəkmək məcburiyyətindədir. Bakı-Ceyhan boru xətti və Türkmən-

istan 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. [1, s.112] 

Azərbaycan da Gürcüstanı yaxın müttəfiq və vacib regional tərəfdaĢ kimi saxlamaq məqsədilə 

ġah Dəniz layihəsindən faydalanmaqda maraqlıdır. Azərbaycan artıq Rusiyadan neft və qaz 

asılılığının minimuma endirilməsində Gürcüstana yardım edib. SOCAR Gürcüstanın qazolin ticarət 

Ģəbəkəsinin və Bakı-Supsa neft kəmərinin əhəmiyyətli hissəsi olan Kulevi limanında port qurğu-

larına nəzarəti həyata keçirir. ġübhə yoxdur ki, Bakı ölkənin əsas xarici investorları arasındadır və 

onun ən vacib ticari tərəfdaĢıdır. Qaz kəmərinin Rusiya və Ermənistanı birləĢdirən Gürcüstan 

hissəsinin SOCAR tərəfindən alınmasının ictimai Ģəkildə müzakirə olunan perspektivi Bakı-Tbilisi 

əlaqəsinin digər bir müasir nümunəsidir.  

2011-ci il 17 noyabrda Trans Anadolu boru kəmərinin tikintisinin baĢlanılmasının elan 

edilməsi ilə bağlı gələn həll Cənub Qaz Dəhlizi üçün oyun qaydalarını dəyiĢən qaçılmaz amil oldu. 

TANAP-ın həmçinin, tərəflər üçün geosiyasi mənası var. Azərbaycan və Türkiyə arasında saziĢin 

imzalanmasının ardınca Rusiya və Ġran layihə ilə bağlı öz narahatlıqlarını bildirdilər. TANAP va-

sitəsilə Türkiyə, gələcəkdə TANAP-ın təmin edəcəyi əlavə 6 milyard kubmetr/pa qazla Rusiya və 

Ġrandan idxal olunan qazdan asılılığını azaltmağa çalıĢır. Türkiyə qaza olan böyük tələbatından na-

rahatdır və onun enerji siyasəti uzunmüddətli enerji təhlükəsizliyini təmin etməyi nəzərdə tutur. Tü-

rkiyə sadəcə iqtisadiyyata əsaslanaraq Rusiya və Ġrandan qaz idxalının həcminin artırılmasına 

razılaĢa bilməz.  

Əldə olunan sonuncu məlumatlara əsasən, TANAP-ın 2018-ci ildə baĢa çatdırılması plan-

laĢdırılır. Qeyd edək ki, bu boru kəməri Trans-Adriatik boru kəməri (Trans Adriatic Pipeline – 

TAP) ilə bağlı olacaq. Ġlkin mərhələdə bu kəmərlə16 milyard m3 qazın 2019-cu ildə ötürülməsi 

gözlənilir. Sonrakı mərhələlərdə isə boru kəmərinin ötürücülük qabiliyyətinin artırılması plan-

laĢdırılır (müvafiq olaraq 2020-ci ildə 23 milyard  kub m, 2026-cı ildə isə 31 milyard kub m). Ġlkin 
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mərhələdə Azərbaycan qazının 10 milyard kub metrinin Avropaya və 6 milyard  kub metrnin isə 

Türkiyəyə satılacağı qeyd olunur [14]  

Azərbaycanın ―Nabukko‖ya rəqib olan TAP-ın lehinə seçim etməsindən sonra AĠ tərəfindən 

dəstəklənən ―Nabukko‖ qaz kəməri layihəsi uğursuzluq kimi qəbul edildi. Beləliklə, Trans-Xəzər 

boru kəmərinin həyata keçirilməsi AĠ-nin artan enerji tələbatlarını tam Ģəkildə ödəməyə qadirdisə, 

TANAP ilə TAP layihələrinin birgə istismarı bu ixrac planlarını daha da gücləndirəcəkdir. Bununla 

da bu mərhələdə geosiyasi nəticələri ilə fərqlənən uzun bir mübarizə tamamlanmıĢ oldu. [3, s.174] 

Məsələnin gediĢatında çətinliklər artır, çox sayda Ģərhçilər gündəlik olaraq Cənub Dəhlizi haqqında 

bir sıra təhlillər aparırlar. BTC neft boru kəmərinin tamamlanmasından sonra Xəzərin Böyük 

Oyununda yekun olaraq ikinci ―mərhələ‖nin qalibi seçiləcək layihədən asılı olmayaraq aydındır ki, 

Azərbaycan qazı və diplomatik təsiri AĠ istiqamətində daha böyük ölçülərdə irəliləyəck və Bakıya 

on milyardlarla dollar və siyasi kapital gətirəcək. 
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AZƏRBAYCANIN G-20 SAMMĠTĠNDƏ ĠġTĠRAKI:  

RƏYLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

1999-cu ildən keçirilməsinə başlanmış G-20 sammitlərinin dünya iqtisadiyyatında rolu 

böyükdür. 2011-ci ildə Meksikada keçirilmiş G-20 sammitinə Azərbaycanın dəvət olunması onun 

iqtisadiyyatının böyük uğurudur. Bunu Azərbaycan politoloqları və iqtisadçıları yüksək 

qiymətləndirmişdilər. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədr müavini Aydın Mir-

zəzadənin  rəyi daha diqqətçəkəndir. 

2015-ci ildə G-20 sammitinə ev sahibliyi edən Türkiyə Azərbaycanı bütün tədbirlərdə tam 

hüquqlu  üzv kimi iştirak etməyə dəvət edib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Ankaraya səfəri 

zamanı bu nüans xatırladıldı Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri İsmayıl Alper Coşqun Azərbaycanın 

G-20 də iştirakını ölkə iqtisadiyyatının səviyyə göstəricisi kimi qiymətləndirib.  

Açar sözlər: Böyük iyirmilik, 2011-ci il G-20 Meksika sammiti,  2015-ci il G-20 Türkiyə 

sammiti. 
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УЧАСТИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА НА САММИТЕ G-20:  

МНЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Саммиты G-20 начавшие проводится, с 1999 года, играют большую роль в мировой 

экономики. В 2011 году приглашение Азербайджана на саммит G-20 проведенной в Мексике 

стал большим успехом в его экономике. Политологи и экономики Азербайджана это высоко 

оценили. Мнение вице-президента комитета безопасности и обороны Айдына Мирзезаде 

про это еще больше примечательно.  

Турция, которая, хозяйствовала саммитом G-20 в 2015 году, пригласила 

Азербайджана в участие как полномочный член во всех мероприятиях. Во время поездки 

президента Азербайджана Илхама Алиева в Анкару напоминался этот нюанс. Посол Турции 

в Азербайджане Исмаил Алпер Джошгун участие Азербайджана на G-20 оценил, как 

показатель уровни экономики страны. 

Ключевые слова: Большая двадцатка, 2011 год G-20 Мексиканский саммит, 2015 год 

G-20 Турецкий саммит.  

 

  



41 
 

Afet GULALIYEVA, 

PhD, Baku State University 

Gunay BABAYEVA, 

master, Baku State University 

 

PARTICIPATION OF AZERBAIJAN AT THE SUMMIT OF G-20:  

OPINION AND PROSPECTS 

 

The summits of G-20, which began it is carried out, since 1999, play large role in world 

economy. In 2011, the invitation of Azerbaijan to the summit of G-20, which is carried out in Mexi-

co, became great success in its economy. Political scientists and economies of Azerbaijan highly 

appreciated it. The opinion of the vice-president of committee of safety and defense Aydin Mirzeza-

de about it is even more remarkable. 

Turkey which, managed the summit of G-20 in 2015, invited Azerbaijan in participation as the 

authorized member in all actions. During a trip of the president of Azerbaijan Ilham Aliyev to An-

kara, this nuance was reminded. The ambassador of Turkey in Azerbaijan Ismail Alper Dzhoshgun 

participation of Azerbaijan on G-20 estimated as an indicator of national economy levels. 

Keywords: The group of twenty, 2011 G-20 Mexican summit, 2015 G-20 Turkish summit. 

 

Müstəqilliyimizin 20-ci ildönümünü qeyd etdiyimiz 2011-ci il Azərbaycan üçün beynəlxalq 

səviyyədə də çox böyük uğurlarla yadda qaldı. Azərbaycanın Meksikada keçirilən "Böyük iyirmili-

yin" (G-20) üzvü olan ölkələrin sammitinə dəvət olunması isə ölkəmizin beynəlxalq arenadakı 

növbəti uğurudur. Bununla da demək olar ki, 2011-2012-ci illər Azərbaycan diplomatiyasının, uğur-

lu xarici siyasətinin qələbəsi kimi tarixə qızıl hərflərlə yazıldı. Azərbaycan dünyanın sayılan dö-

vlətləri sırasına qoĢuldu. Əldə olunan nailiyyətlər, artan nüfuz, Avropa və dünya birliyinə inteqrasi-

ya ölkəmizi beynəlxalq aləmdə söz sahibinə çevirdi.(1) 

Azərbaycanın G-20 sammitinə dəvət edilməsi təsadüfi deyil. G-20 1990-cı illərdə dünyanı 

bürüyən maliyyə böhranına cavab olaraq yaradılıb. Bu quruma daxil olan ölkələr dünya sənayesinin 

85 faizini, ümumi daxili məhsulun 90 faizini, dünya ticarətinin 80 faizini və dünya əhalisinin 65 

faizini təmsil edirlər. Həmin ölkələrin ümumi daxili məhsulunun qiyməti trilyon dolları ötür. Dünya 

iqtisadiyyatının böyük hissəsi 20-lərin iqtisadiyyatı ilə bağlıdır. Çünki bura daxil olan ölkələr 

həqiqətən iqtisadi baxımdan böyük dövlətlərdir. Bir qayda olaraq G-20 çərçivəsində iclaslara dəvət 

olunan ölkələr öz inkiĢafları ilə diqqəti cəlb edir, beynəlxalq norma və prinsirlərə riayət edirlər. 

ABġ-ın ümumi daxil məhsulu - 14 trilyon, Çin 6 trilyon, Almaniya 4 trilyon, Türkiyənin isə trilyon 

dolları ötüb. MDB çərçivəsində ilk dəfə Azərbaycanın bu quruma dəvət edildi. Bu, Azərbaycanın 

geosiyasi, geoiqtisadi vəziyyəti, ugurları və Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin beynəlxalq mi-

qyasda dövlət baĢçıları sırasında tutduğu qabaqcıl mövqe, eləcə də ölkəmizin artan nüfuzu ilə 

bağlıdır. Azərbaycan bu gün Cənubi Qafqazda lider ölkədir və region iqtisadiyyatının 80 faizi ölk-

əmizin payına düĢür. Ölkəmizin sözügedən birliyin sammitinə dəvət edilməsinin böyük önəmi var. 

Azərbaycanın böyük ölkələr sırasında söz sahibinə çevrilməsi Ermənistan üzərindəki diplomatik 

qələbəmiz baxımından əhəmiyyətlidir. Bu, 20 faiz torpağımızı iĢğal edən ölkə üzərində üs-

tünlüyümüzün göstəricisi və Azərbaycanın hücum diplomatiyasının məntiqi nəticəsidir.(3) 

Məlum olduğu kimi "Böyük iyirmilik" inkiĢaf etmiĢ və inkiĢaf etməkdə olan ölkələrlə qlobal 

iqtisadiyyat məsələlərinin birgə müzakirəsi üçün formalaĢıb. G-20-nin hər il keçirilən toplantıların-

da dünya iqtisadiyyatı ilə bağlı olan və bütün ölkələri narahat edən qlobal məsələlər müzakirə edilir. 
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Bu ilki sammitdə də əvvəldən məlum idi ki, əsasən dövlətlərin üzləĢdiyi makroiqtisadi təhlükələr, 

iqtisadi tənəzzül, maliyyə məsələləri, ərzaq təhlükəsizliyi problemlərinin həlli yolları kimi məsələlər 

müzakirə mövzusu olacaq. Azərbaycan 1999-cu ildən formalaĢan "Böyük iyirmiliyin" sammitinə 

ilk dəfə olaraq dəvət edilib və bu, əlbəttə ki, ilk növbədə ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yüksələn 

nüfuzundan xəbər verir. Bu fikri əminliklə söyləməyə əsas verən ən mühüm məqam isə ondan 

ibarətdir ki, G-20-nin sammitinə postsovet məkanından Azərbaycandan baĢqa heç bir dövlət dəvət 

almayıb. Yeganə olaraq Meksikanın dəvəti və təbii ki, G-20 dövlətlərinin razılığı ilə yalnız 

Azərbaycan bu ali toplantıda iĢtirak edib. Azərbaycanın sammitə dəvət olunmasının bir çox səbəbi 

var. Bunlardan biri ölkəmizin geosiyasi əhəmiyyətinin, Cənubi Qafqazdakı lider mövqeyinin dü-

nyanın aparıcı dövlətləri tərəfindən daha çox baĢa düĢülməsidir. Meksikanın xarici siyasət 

idarəsinin rəhbəri də təsdiq edib ki, Azərbaycanın toplantıda iĢtirakı bu dövlətin təmsil etdiyi re-

gionda və beynəlxalq aləmdəki əhəmiyyətli rolundan irəli gələn məsələdir. Məlumdur ki, hazırda 

Avropanı düĢündürən əsas məsələlərdən biri özünün enerji təhlükəsizliyini etibarlı Ģəkildə təmin 

etməkdir. Azərbaycan isə mövcud neft və qaz kəmərlərindən baĢqa yeni enerji layihələrinin də 

iĢləkliyini təmin etmək üçün zəngin karbohidrogen ehtiyatlara malikdir. Amma respublikamız təkcə 

öz enerji resursları ilə deyil, həm də tranzit imkanları ilə Qərb üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.(5) 

Ölkəmizin tranzit imkanları isə çoxĢaxəlidir. Buraya Xəzər bölgəsində Qazaxıstanın və Türkməni-

stanın hasil etdiyi neft və qazın alternativ yollarla Avropaya nəqli üçün Azərbaycanın geniĢ infra-

struktura malik olmasıdır.(7) Buraya "Böyük ipək yolu" hava məkanının tranzit məqsədlər üçün əl-

veriĢli olması və s. daxildir. Bir qayda olaraq G-20 çərçivəsində iclaslara dəvət olunan ölkələr öz 

inkiĢafları ilə diqqəti cəlb edir. Fərəhlə qeyd etməliyik ki, qısa müddətdə qazanılan iqtisadi  uğurlar 

Azərbaycanın həm  beynəlxalq imicini yüksəldib, həm də dünyada ölkəmizə olan marağı artırıb. Bu 

mənada Azərbaycanın G-20 sammitinə dəvət olunması ölkəmizin iqtisadi yüksəliĢinin beynəlxalq 

səviyyədə etirafı və dünya iqtisadiyyatında oynadığı rolun göstəricisidir. Bu həm də ondan xəbər 

verir ki, regionda həyata keçirilən istənilən geoiqtisadi layihənin reallaĢması Azərbaycanın iĢtirakı 

olmadan mümkün deyil. 

Milli Məclisin Təhlükəsizlik və müdafiə komitəsinin sədr müavini Aydın Mirzəzadə isə 

Azərbaycanın belə bir mötəbər görüĢə dəvət olunmasını resrublikanın siyasi nüfuzunun, artan 

iqtisadi gücünün tanınması, ölkənin regional liderdən dünyadakı rroseslərdə mühüm rol oynayan 

ölkəyə çevrilməsi kimi qiymətləndirdi. Deputatın fikrincə, son dövrlərdə "Böyük iyirmiliyin" top-

lantısına gələcəkdə qeyri-formal qəbulu mümkün olan ölkələr də dəvət edilir. Meksikada keçirilən 

sammitə isə 9 ölkə və bir beynəlxalq təĢkilat olan Afrika Birliyi dəvət edildi. Azərbaycan diploma-

tiyasının uğurları artıq real nəticəsini göstərir. Ölkəmiz dünyada arzuolunan tərəfdaĢa çevrilir: "Ta-

mamilə mümkündür ki, gələcəkdə G-20 daha böyük bir formata (G-25, G-30) çevrilsin və indidən 

birmənalı demək olar ki, dünyanın aparıcı dövlətləri, beyin mərkəzləri Azərbaycanı həmin birlikdə 

görürlər". Deputat Aydın Mirzəzadə bildirdi ki, bu uğur təkcə Azərbaycanın neft-qaz yataqları, 

maliyyə resursları ilə bağlı deyil. Çünki dünyada neft-qaz yatağı və maliyyə resursları Azərbaycan-

dan çox böyük olan dövlətlər var. Bu, Azərbaycanın dünya birliyinə çox səmərəli inteqrasiyası ilə 

bağlıdır.  Azərbaycan hazırda əməkdaĢlıqda arzuolunan, ayrı-ayrı məsələlərdə mövqeyi öyrənilən 

çox önəmli ölkədir. Onun fikrincə, bu dəvət axırıncı deyil və gələcəkdə Azərbaycanın belə uğur-

larının daha çox olacağı tamamilə gözləniləndir. Ölkəmizin G-20-lərin sırasına daxil olması isə 

böyük uğurlar gətirəcək. "Əgər Azərbaycan bu birliyə daxil olarsa, dünyada gedən proseslərə təsir 

göstərə, hüquqları əzilən, ərazi bütövlüyü pozulan ölkələrin müdafiəsinə qalxa biləcək" - deyə Ay-

dın Mirzəzadə əlavə etdi.    
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Azərbaycanın G20 sammitində təmsil olunması ölkəmizin dünyada artan nüfuzunun, 

möhkəmlənən yerinin və dünya siyasətində iĢtirak payının göstəricisidir. PA rəsmisi bildirib ki, 

hazırda Azərbaycan dünyanın həm iqtisadi, həm siyasi, həm də beynəlxalq əlaqələrində yaxından 

iĢtirak edir. Prezident Ġlham Əliyevin bu günlərdə NATO baĢ katibi ilə görüĢündə qeyd olunduğu 

kimi, Azərbaycan təkcə öz ölkəsinin təhlükəsizliyində deyil, dünyada bir sıra qaynar nöqtələrdə 

sülhyaratma proseslərində də yaxından iĢtirak edir. Azərbaycan, həmçinin Avropanın və dünyanın 

enerji təhlükəsizliyində, enerji təminatında yaxından iĢtirak edir. Bu dəqiqə Avropanın və dünyanın 

transmilli layihələrinin çoxu Azərbaycanın nefti, qazı və yaxud Azərbaycanın Xəzər regionunda 

reallaĢdırdığı iĢlərlə bağlıdır. Azərbaycan son zamanlar dünyada bütün humanitar aksiyalarda 

yaxından iĢtirak edir, o cümlədən bəzi ölkələrdə baĢ verən yoxsulluq, zəlzələlərlə bağlı, təbii 

fəlakətlərə və sairə qarĢı mübarizə tədbirləri çərçivəsində yaxından iĢtirak edir. Azərbaycan 

getdikcə dünya siyasətində öz rolunu, iĢtirakını geniĢləndirir və bunun da göstəricisi olaraq, artıq 

dünyanın ən mühüm tədbirlərinə dəvət olunur. (4) 

Azərbaycanın dövlət baĢçısının Türkiyəyə son səfəri dünya mediasının diqqət mərkəzindədir. 

Ġlham Əliyevlə R.T.Ərdoğanın apardıqları danıĢıqların, Yüksək Səviyyəli Strateji ƏməkdaĢlıq 

ġurasının növbəti iclasının, imzalanan sənədlərin, bütövlükdə əldə olunan razılaĢmaların təhlili çox 

maraqlı nəticələr çıxarmağa imkan verir. Mütəxəssislər hesab edirlər ki, Türkiyə ilə Azərbaycan 

qədər bir-birinə yaxın digər nümunə yoxdur. Ancaq bunun təməlində hansısa amillər deyil, konkret 

taktika və strategiyaya malik siyasət durur. Xüsusilə Azərbaycan rəhbərliyinin həyata keçirdiyi 

müstəqil xarici siyasət qeyd edilməlidir. Azərbaycanla Türkiyə arasında münasibətlərin yüksək 

səviyyədə olduğuna heç kəsin Ģübhəsi yoxdur. Bu iki dövlət bütün sahələr üzrə bir-birinə çox 

yaxındırlar – onlar qardaĢdırlar. Təsadüfi deyil ki, ölkə baĢçısı Ġlham Əliyev bu il ilk səfərini Türki-

yəyə etdi. Ankarada Yüksək Səviyyəli Strateji ƏməkdaĢlıq ġurasının dördüncü iclası keçirildi. Tü-

rkiyə tərəfi Azərbaycan Prezidentini böyük təntənə ilə qarĢıladı. Bunun xüsusi əhəmiyyəti vardır. 

Rəsmi Ankara Azərbaycana bir dövlət kimi yüksək qiymət verdiyini növbəti dəfə dünyaya nümayiĢ 

etdirdi.(9) 

Gözlənildiyi kimi, Ġlham Əliyevin Türkiyədə apardığı müzakirələr çox uğurlu oldu. Bütün sa-

hələr üzrə əməkdaĢlığı yeni səviyyəyə qaldırmaq haqqında razılıq əldə olundu. Ankarada imzalanan 

sənədlərin konkret məzmunu ilə strateji məqsədlər arasında sıx əlaqənin olduğunu təsdiqləyir. 

Tərəflər siyasi, enerji, hərbi, nəqliyyat sahələri ilə yanaĢı, maliyyə və gömrük sferalarında da 

əlaqələri yeni səviyyəyə yüksəltmək barədə ortaq mövqeyə gəliblər. Prezident Ġlham Əliyevin Tü-

rkiyəyə dövlət səfəri zamanı nəinki bu gün aktual olan, eyni zamanda, strateji əhəmiyyət kəsb edən 

məsələlərə toxunulub. Bu səfərin region üçün çox ciddi müsbət nəticələr verəcəyi Ģübhəsizdir. Bu-

rada əsas olaraq iqtisadi, enerji, nəqliyyat, elm, mədəniyyət və təhlükəsizlik sahələrini qeyd etmək 

lazımdır. Çünki söhbət iki qonĢu dövlətin regionun sabitliyi və sürətli inkiĢafı üçün gəldikləri 

razılıqdan gedir. 

Türkiyədə aparılan danıĢıqlar Prezident Ġlham Əliyevin dövlətçilik, milli maraqların qorun-

ması, Azərbaycanın hər zaman müstəqil ölkə kimi tanınması istiqamətində böyük zəhmət sərf 

etdiyini növbəti dəfə təsdiqlədi. Məsələ burasındadır ki, dövlət baĢçısının qarĢılanma mərasimindən 

tutmuĢ nail olunan razılıqların məzmununa qədər bütün detallar Ġlham Əliyevin dövlətçiliyə yüksək 

sədaqətini nümayiĢ etdirirdi. Türkiyə Prezidentinin ifadə etdiyi fikirlərdən də bunu açıq duymaq 

mümkün idi. DüĢünürük ki, məhz bu səbəbdən, mütəxəssislərin də ifadə etdiyi kimi, Azərbaycanla 

Türkiyə kimi bir-birinə yaxın olan ikinci nümunə tapmaq mümkün deyil.(9) 

Həmin müstəvidə Türkiyə rəhbərliyinin Azərbaycan tərəfini bu il keçiriləcək "Böyük 

iyirmilik" (G-20) sammitinə dəvət etməsini qürurla xatırlamaq yerinə düĢərdi. Doğrudan da, 
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müstəqilliyini əldə etmiĢ bir ölkə kimi dünyanın ən güclü 20 iqtisadiyyatı sıralarına qatılmaq Ģansı 

yüksək qiymətləndirilməlidir. Türkiyə bu il G-20 sammitinə ev sahibliyi edəcək. Ankara ev sahibli-

yi statusundan istifadə edərək bu tədbirə Azərbaycan prezidentini də dəvət edəcək. Bu dəvət An-

karada Ġlham Əliyevin diqqətinə Ģəxsən çatdırıldı. Ġlham Əliyevin G-20 zirvəsinə dəvəti həm Türki-

yə-Azərbaycan strateji münasibətlərinin keyfiyyətindən xəbər verir, həm də Azərbaycan prezidenti 

üçün vacib bildiyi məsələləri böyük dövlətlərin liderlərinin diqqətinə çatdırmaq üçün Ģərait yaradır.  

2015-ci ilin 26-27 mart tarixlərində Türkiyənin Ġzmir Ģəhərində Ģerpa (dövlət və hökumət 

baĢçılarının xüsusi nümayəndələri) istiqaməti üzrə ikinci toplantı keçiriləcək. 

Azərbaycan Xarici ĠĢlər Nazirliyindən  verilən məlumata görə, toplantıda xarici iĢlər nazirinin 

müavini Mahmud Məmməd Quliyev iĢtirak edəcək. Həmçinin, Ġqtisadiyyat və sənaye, Əmək və 

əhalinin sosial müdafiəsi, Energetika nazirlikləri və BaĢ prokurorluğun əməkdaĢlarından ibarət 

nümayəndə heyəti təmsil olunacaq. Toplantıda G20 gündəliyi üzrə qlobal iqtisadiyyat, maliyyə 

tənzimlənməsi, vergi, məĢğulluq, ticarət, anti-korrupsiya, inkiĢaf və enerji məsələləri müzakirə 

ediləcək. Qeyd edək ki, 1 dekabr 2014 - 30 noyabr 2015-ci il tarixlərini əhatə edəcək Türkiyənin 

G20 sədrliyi çərçivəsində Azərbaycan Respublikası G20 platformasında təĢkil ediləcək bütün təd-

birlərdə tamhüquqlu üzv kimi iĢtirak etməyə dəvət edilib. G20 platformasında müzakirələr Ģerpa və 

maliyyə istiqaməti üzrə aparılır. Ölkəmizdə maliyyə istiqaməti üzrə əlaqələndirmə Maliyyə Nazirli-

yi, Ģerpa istiqaməti üzrə əlaqələndirmə isə Xarici ĠĢlər Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. 

Azərbaycanın G20 sammitində iĢtirakı Türkiyə üçün xüsusi önəm kəsb edir. Türkiyə dekabrın 1-

dən G20-yə baĢçılıq edir. Türkiyə bir il ərzində dünya iqtisadiyyatının sükanı arxasında olacaq. An-

kara bu dövr ərzində G20 və daha az inkiĢaf etmiĢ ölkələr arasında iqtisadi bərabərsizliyə həsr 

olunmuĢ dialoqu təĢkil edəcək. Qeyd edək ki, G20 sammitinin iĢtirakçıları aĢağıdakı dövlətlərdir: 

Avstraliya, Argentina, Braziliya, Böyük Britaniya, Almaniya, Hindistan, Ġndoneziya, Ġtaliya, Kana-

da Çin, Meksika, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı, ABġ, Türkiyə, Fransa, Cənubi Koreya, CAR, Ya-

poniya və Avropa Ġttifaqı. 

"Azərbaycanın G 20-də iĢtirakı ölkə iqtisadiyyatının səviyyəsinin göstəricisidir". Bunu Türki-

yənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ġsmayıl Alper CoĢqun açıqlamasında bildirib. 

Səfir qeyd edib ki, Türkiyə Azərbaycanın tədbirə dəvət edilməsi üçün hər hansı müzakirə 

aparmayıb: ―Türkiyənin G 20-yə bir ölkə dəvət etmək hüququna malik olduğu bilinən andan ağla 

ilk olaraq Azərbaycan gəldi. Adətən hər hansı bir ölkənin seçilməsi üçün Türkiyədəki qurumlar 

arasında müəyyən müzakirələr aparılırdı. Bu dəfə isə Azərbaycan heç bir müzakirəsiz G20-yə dəvət 

edildi, əslində elə ortaq qənaət də bunu zəruri edirdi. Bu da məni Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri 

olaraq çox sevindirdi‖. Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın müzakirəsiz olaraq G 20-yə dəvət alması 

bu ölkənin Türkiyədə bütün səviyyələrdə yüksək yerdə olmasının göstəricisidir. Bütün bunlarla 

yanaĢı, Azərbaycanın G 20-də iĢtirakı ölkənin səviyyəsinin və Türkiyənin ondan güc ala biləcəyinin 

sübutudur. Diplomat bildirib ki, G 20-də iĢtirakı Azərbaycanın Türkiyə ilə ikitərəfli, eyni zamanda, 

Gürcüstan da daxil olmaqla, üçtərəfli iĢ birliyi (həyata keçirilən bütün iqtisadi layihələr nəzərə 

alınmaqla çərçivəsində region və dünya iqtisadiyyatına təsir edə bilən ölkə olduğunu göstərir: ―Tü-

rkiyə məhz bu prinsipdən çıxıĢ edərək G 20 zirvəsində Azərbaycanla birgə hərəkət etmək istəyir. 

Rəsmi Bakının iĢtirakı Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadi layihələrinin dünyaya hansı töhfələri verə 

bilməsi ilə yanaĢı, G 20 toplantısında yeni ideyaların ortaya qoyulmasına da təkan verəcək. Buna 

görə də bütün bunların həm Türkiyə, həm Azərbaycan, eyni zamanda, G 20 ölkələri üçün də müsbət 

nəticə verəcəyinə ümid edirik‖. Ġ.CoĢqun qeyd edib ki, Türkiyənin G 20-yə baĢçılıq etməsi həm 

məsuliyyətli, həm də qürurvericidir və Türkiyə G 20-də sədrliyə baĢlamadan əvvəl ―üçlük‖ 

çərçivəsində hazırlıqlar aparırdı: ―Sammitlə bağlı prioritetlərimizi həm G20-nin verdiyi imkanları, 
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həm də dünyadakı əsas problemləri nəzərə alaraq hazırladıq. Türkiyə tərəfindən üç əsas prioritet 

müəyyən edildi. Bunlardan birincisi, əhatəlilik prinsipidir. Yəni dünya miqyasında inkiĢaf səylərin-

in, gəlirlərin bərabərliyinin təĢkil olunması, xüsusən də qadınların və gənclərin iqtisadi yüksəliĢ 

prosesindən kənarda qalmamasını hədəfləyirik. Türkiyə bunu həm inandığı üçün, həm də etik prin-

siplərə əsaslanaraq gündəmə gətirib. Digər tərəfdən, qadınların və gənclərin iqtisadi inkiĢaf pros-

esinə inteqrasiya edilmədiyi təqdirdə iqtisadiyyatın güclü və davamlı olmayacağına inanırıq‖.Səfir 

ikinci prioritetin sadalananların tətbiq edilməsi olduğunu açıqlayıb: ―Dolayısı ilə, zirvə toplantısın-

da qəbul ediləcək qərarların həyata keçirilməsi üçün daha effektiv fəaliyyət göstərilməlidir. 

Üçüncüsü isə, investisiya məsələsidir. Xüsusən də infrastrukturlara yönəlmiĢ investisiyalar 

iqtisadiyyatın təməlini təĢkil edir. Buna misal olaraq Azərbaycanı göstərmək olar. Məhz bu ölkədə 

infrastrukturlara böyük investisiyalar yatırılır və bundan sonra iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsi da-

vam etdirilir. Bu təcrübənin beynəlxalq səviyyədə tətbiqi üçün bu bəndi prioritetlərimizə əlavə 

etdik‖ Diplomatın sözlərinə görə, bütün bunlara yanaĢı, bəzi tematik prioritetlər də var, bunlardan 

biri də kiçik və orta biznesin və sahibkarlığın dəstəklənməsidir: ―Təbii ki, bütün bunları bir qədər də 

Türkiyə təcrübəsinə əsaslanaraq həyata keçirməyi düĢünürük‖. Səfir onu da qeyd edib ki, Türki-

yənin G20-yə rəhbərliyi çərçivəsində bu ilin 15-16 noyabr tarixlərində Antalyada G20 Sammiti 

təĢkil ediləcək və Azərbaycan bu tədbirdə prezident səviyyəsində təmsil olunacaq. Onun sözlərinə 

görə, bu toplantıya qədər G20-yə üzv ölkələrin XĠN rəhbərlərinin, maliyyə nazirlərinin və mərkəzi 

bank sədrlərinin iclası, eləcə də ilk dəfə olaraq G20 çərçivəsində energetika nazirlərinin görüĢü 

təĢkil olunacaq.(8) 
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SÜLH VƏ SĠYASĠ SABĠTLĠYĠN TƏMĠN OLUNMASINDA  

MƏDƏNĠYYƏTLƏRARASI DĠALOQUN ROLU 

 

Cəmiyyətdə qarşılıqlı anlaşmanın və ya əksinə, ziddiyyətlərin yaranmasında dialoqdan 

lazımınca istifadə edilib-edilməməyi onun sonrakı inkişafına mühüm təsir göstərmişdir.Tək bir in-

sanın hiss və duyğularını başqaları ilə bölüşmək imkanı onun fiziki və əqli sağlamlığının mühüm 

amillərindən biridir. Deməli, iqlimi, coğrafi ərazisi rəngarəng olan Yer planetinin ayrı-ayrı 

ərazilərində məskunlaşmış xalqların ünsiyyəti qarşılıqlı anlaşmanı, əmin-amanlığı və bütövlükdə 

cəmiyyətin mövcudluğunu şərtləndirir. Təsadüfi deyil ki, qədim yunan filosofları Sokrat, Aristotel, 

Platon və başqalarının mülahizələrində dialoq məkanında mənəvi mədəniyyət, fikir müxtəlifliyi, 

ümumbəşəri prinsiplərin tanınması və s. əsas götürülmüş və bu istiqamətdə fikirlər indiyədək 

yürüdülməkdədir.Deməli, cəmiyyət həyatında vacib sayılan dialoq bu gün də qlobal mühitdə üs-

tünlüyünü saxlamaqdadır.  

Açar sözlər:  dioloq, qloballaşma , qarşılıqlı anlaşma, sivilizasiya. 
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РОЛЬ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ДИАЛОГА В ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МИРА И ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 

 

Взаимопонимание в обществе, или, скорее, его последующий отказ от конфликта   

были использованы в соответствии с развитием диалога.Существенное влияние на 

способность делиться с другими чувствами человека и чувства своего физического и 

психического здоровья является важным фактором. Таким образом, климат, 

географическая зона, различные народы земные, живущие в различных сферах общения, 

взаимопонимания, мира и условий для существования общества в целом. Это не случайно, 

что древние греческие философы Сократ, Аристотель, Платон и другие в работе духовной 

культуры диалога, разнообразия мнений, и так о признании универсальных принципов. 

Между тем мысли в этом направлении были предприняты в качестве основы, которые 

являются важными в жизни общества поддерживать диалог с преимуществом 

современной глобальной окружающей среды. 

Ключевые слова: диалог, глобализация, взаимопонимание, цивилизации. 
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THE ROLE OF INTERCULTURAL DIALOGUE IN ENSURING PEACE  

AND POLITICAL STABILITY 

 

Mutual understanding in society, or rather, his subsequent failure to rise to conflicts have 

been used in accordance with the development of dialogue . A significant impact on the ability to 

share with others a man's feelings and the feelings of his physical and mental health is an important 

factor. Thus, climate, geographical area, the Earth diverse peoples living in various areas of com-

munication, mutual understanding, peace and conditions for the existence of society as a whole. It 

is no coincidence that the ancient Greek philosophers Socrates, Aristotle, Plato and others in the 

deliberations of the spiritual culture of dialogue, diversity of opinion, and so on recognition of uni-

versal principles. Meenwhile  thoughts in this direction have been taken as a basis, which are im-

portant in the life of society to maintain a dialogue with the advantage of today's global environ-

ment. 

Keywords: dialogue, globalization, mutual understanding and civilization. 

 

Biz bu gün elə bir dövrdə yaĢayırıq ki, artıq millətlərin və xalqların həyat və yaĢam fəlsəfəsini 

mədəniyyətlərin və geniĢ coğrafi ərazidə yaĢayan xalqların birgəyaĢama fəlsəfəsi əvəz edir. Belə 

meyllər bəzən qloballaĢma, bəzən inteqrasiya adlandırılır, bəzən isə, ümumiyyətlə bu tendensiya-

ların heç biri qəbul edilmir. Lakin necə adlandırılmasından asılı olmayaraq bizdən asılı olmayaraq 

bu, qaçılmaz prosesdir. Artıq elə bir vəziyyət yaranıb ki, dünyanın gələcəyi mədəniyyətlərarası 

münasibətlərdən asılıdır.Xalqlar bir-birinin varlığını qəbul etməli, bir-birinə hörmətlə yanaĢmalı və 

müasir dünyanın birgəyaĢayıĢ prinsiplərinin məsuliyyətini anlamalıdırlar. 

ХХ əsrdə bəĢəriyyətin inkiĢafında yeni dönəm baĢlanmıĢdır. V.Vernadski yazırdı: ―BəĢəriyyət 

tarixində ilk dəfə vahid tarixi proses planetin bütün biosferini əhatə etmiĢdir. Bir sıra nəsillər 

boyunca müstəqil və qapalı surətdə cərəyan edən mürəkkəb tarixi proseslər baĢa çataraq, son 

nəticədə ХХ əsrdə vahid və ayrılmaz əlaqəyə malik tam yaratmıĢlar‖ (4; 88).  

Digər bir müəllif isə göstərir: ―Bütün siyasi, milli və mədəni fərqlərə və ziddiyyətlərə rəğmən, 

bəĢəriyyət, faktiki olaraq, ümumi həyata malikdir, onun ayrı-ayrı hissələri sıx tamasdadır. Qərb və 

ġərq, xristian, müsəlman, Çin ... dünyası fasiləsiz və sıx ünsiyyətdədir‖ (8; 226). 

Son onilliklərdə  dialoq daha böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Sivilizasiyalar arasında di-

aloq, mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq gələcəyə aparan yeni yolun baĢlanğıcıdır. Beynəlxalq 

problemlərə, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların müxtəlif məsələlərinə dair dialoq anlaĢılmazlıqları 

aradan qaldırır, mövqeləri yaxınlaĢdırır və beynəlxalq aləmdə hüquq bərabərliyinin və sülhün 

bərqərar edilməsi yolu ilə millətlərin və dövlətlərin hüquqlarının daha yaxĢı təmin edilməsi üçün 

zəmin yaradır. Mədəniyyət standartlarının yayılması, etno-mədəni müxtəlifliyin və 

özünəməxsusluğun qorunub saxlanması ilə bərabər dialoq və ünsiyyətin inkiĢafı xüsusi aktuallıq 

kəsb edir.   

BəĢəriyyətin bütün tarixi dialoq üzərində qurulmuĢdur. Dialoq bütün həyatımıza nüfuz edir. 

Mədəniyyətlərarası dialoq qarĢılıqlı fəaliyyətə, qarĢılıqlı yardıma, qarĢılıqlı zənginləĢməyə olan 

tələbatdan irəli gəlir.Bu baxımdan mədəniyyətlərarası dialoq obyektiv zərurət və mədəniyyətlərin 

inkiĢafının Ģərti kimi çıxıĢ edir. Mədəniyyətlərin dialoqu qarĢılıqlı anlaĢmanı nəzərdə tutur. 
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QarĢılıqlı anlaĢma isə vəhdətə aparır. Göründüyü kimi,  mədəniyyətlərarası dialoq yalnız qarĢılıqlı 

anlaĢma əsasında və eyni zamanda yalnız hər bir mədəniyyətin fərdiliyi əsasında mümkündür. 

Bütün bəĢər mədəniyyətlərini birləĢdirən ümumi cəhət isə onların sosiallığı, yəni insani və bəĢəri 

olmasıdır.  ―Yüzilliklərin və minilliklərin, xalqların, millətlərin və mədəniyyətlərin qarĢılıqlı an-

laĢması bütün bəĢəriyyətin, bütün bəĢər mədəniyyətlərinin mürəkkəb vəhdətini (bəĢər 

mədəniyyətinin mürəkkəb vəhdətini),  bəĢər ədəbiyyatının mürəkkəb vəhdətini təmin edir‖ (2; 390). 

Vahid dünya mədəniyyəti mövcud deyildir, lakin bütün bəĢər mədəniyyətlərinin vəhdəti mövcud-

dur, o isə humanist baĢlanğıc kimi bəĢəriyyətin mürəkkəb vəhdətini təmin edir.  

Vurğulamaq vacibdir ki, müxtəlif sivilizasiyalar araında dialoq yalnız mədəniyyət əsasında 

mümkündür. Mədəniyyət milli səviyyədə istənilən dövlət-millətn bünövrəsi olduğu kimi, region 

ölkələri məkanında və qlobal müstəvidə beynəlxalq mədəni-humanitar əməkdaĢlıq bütün sivilizasi-

ya üçün müstəsna səmərəli vasitədir.  

Mədəniyyətlərarası dialoq bütövlükdə bəĢər sivilizasiyasının inkiĢafının baĢlıca 

aspektlərindən biri olaraq qalır. Regionumuzda əsrlər və minilliklər boyunca mədəniyyətlətin 

qarĢılıqlı zənginləĢməsi əsasında regional sivilizasiyanın unikal kaleydoskopu təĢəkkül tapmıĢdır. 

Görkəmli ĢərqĢünaslar R.Landa və S.Prozorov göstərirlər: ―Əvvəl Rusiya imperiyasının, sonra isə 

SSRĠ-nin tərkibinə daxil olan müsəlman əhalinin yaĢadığı ərazilər uzun müddət bir-biri ilə dialektik 

əlaqədə inkiĢaf etmiĢ, onları məskunlaĢdıran xalqlar həm maddi Ģərait, həm də mənəvi həyat sa-

həsində bir çox ortaq cəhətlərə malik olmuĢlar. Vahid geosiyasi məkan çərçivəsində ictimai quruluĢ, 

məiĢət, mədəniyyət, mənəvi dəyərlər sahəsində inteqrasiya prosesləri getmiĢdir‖ (5; 4).  

Müasir dünyada bir sıra səbəblərdən mədəniyyətlərarası dialoq daha da mürəkkəbləĢmiĢdir. 

Fundamental problemlərin müasir təzahürləri də müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin qarĢılıqlı 

təsiri ilə bağlıdır.Bu problemlərin həllinin  xüsusiyyəti onun mədəniyyətlərin sistematik dialoqu 

çərçivəsində cərəyan etməsindən ibarətdir. Bu problemlərin həlli mədəniyyətlərin qarĢılıqlı təsirinin  

zamana və məkana görə qloballaĢmasını nəzərdə tutur, öz növbəsində o da bütün mədəniyyətlərin 

bir-biri ilə qarĢılıqlı təsir vasitəsilə özünürealizəsinə Ģərait yaradır. Beləliklə, bu sahədə 

mədəniyyətlərin qarĢılıqlı təsir mexanizminin özü mühüm problemə çevrilir.Mədəniyyətlərin 

qarĢılıqlı təsiri mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanması vasitəsi kimi çıxıĢ edir. Müasir 

mədəniyyətlər çoxsaylı və davamlı mədəni qarĢılıqlı təsir nəticəsində formalaĢmıĢdır.  

Avropa ġurası Nazirlər Komitəsinin 118-ci sessiyasında (7 may 2008-ci il) qəbul edilmiĢ 

―Mədəniyyətlərarası dialoqa dair Ağ kitab‖ mədəniyyətlərarası dialoqun beynəlxalq aspektini belə 

ifadə edir: ―Müasir geopolitik vəziyyət bəzən bir-birinin zərərinə olaraq nisbi iqtisadi və siyasi üs-

tünlüklər uğrunda mübarizə aparan, bir-birini qarĢılıqlı surətdə istisna edən sivilizasiyaların 

mövcudluğu kimi təsvir olunur. Mədəniyyətlərarası dialoq konsepsiyası dünyaya belə baxıĢdan irəli 

gələn stereotipləri aradan qaldırmağa kömək göstərə bilər,  çünki o, ...  qloballaĢma Ģəraitində 

mədəni özünüeyniləĢdirmələrin daha da mürəkkəbləĢdiyini vurğulayır. Onlar bir-birinə qarıĢır və 

çoxlu müxtəlif mənbədən olan elementləri ehtiva edir. Beynəlxalq münasibətlərə mədəniyyətlərar-

ası dialoq ruhunun nüfuz etməsi yeni Ģəraitdə səmərəli nəticələr verir. Beləliklə, mədəniyyətlərarası 

dialoq münaqiĢələrin qarĢısının alıınmasına və nizamlanmasına təkan verə, barıĢığı və ictimai et i-

madın bərpasını dəstəkləyə bilər‖ (3; 39). 

Ağ kitabın ideyaları son bölmədə ümumiləĢdirilərək aĢağıdakı müddəada təcəssümünü tap-

mıĢdır:―Mədəniyyətlərarası dialoq sürətlə inkiĢaf edən Avropa üçün yeni sosial və mədəni modelin 

qurulmasının həlledici tərkib hissəsidir‖ (3;59). 

Bu gün Avropa məkanında plüralizm, sosial həmrəylik, insan hüquqlarının hərtərəfli müda-

fiəsi ideyaları geniĢ yayılmıĢdır.Mədəniyyətlərarası dialoqa dəstək məqsədi güdən ümumi siyasət 
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bu dəyərlərə əsaslanır. ―Mədəniyyətlərarası dialoq‖ beynəlxalq siyasətin əsas anlayıĢlarından birinə 

çevrilmiĢdir. O, gündəlik həyatda mədəni müxtəliflik dəyərlərinin tətbiqi üçün əsas, 

mədəniyyətlərin müxtəlifliyindən cəmiyyət çərçivəsində istifadə vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir. 

Mədəniyyətlərarası dialoq habelə cəmiyyət daxilində münaqiĢələrin qarĢısının alınmasının profil-

aktik metodu, mədəni müxtəlifliyin doğurduğu təhdidlərə siyasi cavab, sosial təbəqələĢməyə, stere-

otiplərə, irqçiliyə və ayrı-seçkiliyə qarĢı mübarizə vasitəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər.  

Avropa ġurası və onun üzvü olan dövlətlər təĢkilatın qurulduğu  1949-cu ildən bəri və 

xüsusilə 1990-cı illərdən etibarən cəmiyyətlərin mədəni müxtəlifliyin çağırıĢlarına uyğunlaĢdırıl-

ması məqsədilə daha fəal addımlar atmağa baĢlamıĢlar. 

Bu çağırıĢlar yalnız etnik azlıqların mövcudluğu ilə deyil, həm də qloballaĢmanın və artan 

miqrasiya axınlarının qitəyə təsiri ilə Ģərtlənir. Müxtəliflik anlayıĢına müraciət beynəlxalq birlik 

üçün təxirəsalınmaz vəzifəyə çevrilmiĢdir. Bütün cəmiyyətlər, bir tərəfdən, mədəni müxtəlifliyə 

hörmətlə yanaĢmağa can atmalı, digər tərəfdən, toplum daxilində  qarĢılıqlı etimad mühiti 

yaratmalıdır. Avropa ġurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət baĢçıları hələ 2005-ci ildə 

VarĢavada keçirilən Üçüncü Sammitdə bəyan etmiĢlər ki, ―müxtəliflik qarĢılıqlı zənginləĢmə 

mənbəyinə çevrilməlidir‖, siyasi, mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq dəstəklənməlidir.  

Mədəniyyətlərarası dialoq və qarĢılıqlı anlayıĢ, plüralizm və tolerantlıqla yanaĢı, müasir dö-

vrün çağırıĢlarının adekvat cavablandırılmasının səmərəli vasitələridir, buna görə də bütün 

səviyyələrdə dövlət orqanları, vətəndaĢ cəmiyyəti, dini icmalar, KĠV, özəl qurumlar və ayrı-ayrı 

Ģəxslər həmin vasitələrdən düzgün istifadə etməyi öyrənməlidir.        

Avropa ġurasının mədəniyyətlərarası dialoqa dəstək strategiyasının əsasını ―Faro Bəyan-

naməsi‖ təĢkil edir. Bu strateji sənəddə ilk dəfə mədəniyyətlərarası dialoqa dəstək tədbirlərinin əsas 

prinsipləri və komponentləri açıqlanmıĢdır. Avropa ġurasının üzvü olan dövlətlər belə  bir ortaq 

yanaĢmanı ifadə etmiĢlər ki,  mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində yürüdülən siyasət mədəniyyət, 

gənclər,  immiqrasiya və təhsil, Ģəhər planlaĢdırması və təhlükəsizlik, KĠV və sosial xidmətlər kimi 

müxtəlif sahələri əhatə etməlidir. Mədəniyyətlərarası dialoq ümumi dəyərlərə əsaslanmalıdır. Onun 

həyata keçirilməsi dövlət və qeyri-hökumət strukturlarının, qrupların, habelə ayrı-ayrı Ģəxslərin 

ümumi vəzifəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

 ―Ağ kitab‖ mahiyyət etibarilə dörd əsas müddəanı təsbit edir. Birinci əsas müddəa 

mədəniyyətlərarası dialoqun  dəyər əsası ilə bağlıdır. ―Ağ kitab‖da belə bir inam ifadə olunur ki, bir 

tərəfdən, müxtəlif mədəniyyətlərin nümayəndələrinə hörmət, digər tərəfdən isə sosial həmrəyliyə 

dəstək yalnız siyasət universal insan hüquq və azadlıqlarına əsaslandıqda uğur qazana 

bilər.Cəmiyyətlər məhz universal insan hüquq və azadlıqlarına söykənir.Hüquq və azadlıqlar siyasi 

təsisatların ruhunu və gündəlik siyasi mədəniyyəti müəyyən edir, sosial etimadı təmin edir.Onlar 

Avropada dəyərlərin həmrəyliyini təcəssüm etdirir. 

Bəzi nümunələrə müraciət edək. Ġnsan hüquqları üzrə Avropa Konvensiyası (1950) insan 

ləyaqəti barəsində müharibədən sonrakı dövrün öhdəliklərini əks etdirir. Ġnsan hüquqları üzrə Avro-

pa Məhkəməsi özünün cinayət iĢlərinə dair qərarlarında Konvensiyanı müasir Ģərait nəzərə 

alınmaqla təfsir edir. 1961-ci ildə qəbul olunmuĢ və 1996-cı ildə yenidən baxılmıĢ Avropa Sosial 

Xartiyası nəzərdə tutur ki, onun təsbit etdiyi sosial hüquqlar heç bir ayrı-seçkiliyə yol verilmədən 

bütün Ģəxslərə Ģamil olunur.Əcnəbi iĢçilərin hüquqi statusu haqqında Avropa SaziĢi (1997) 

müəyyən edir ki, əcnəbi iĢçilərlə üzv-dəvlətlərin vətəndaĢları ilə eyni qaydada rəftar olun-

malıdır.Avropa Mədəniyyət Konvensiyası (1954) qitənin ―ümumi mədəni irs‖ini və bununla 

əlaqədar mədəniyyətlərarası öyrənmə zərurətini təsbit edir. Avropa ġurasının Mədəni irsin cəmiyyət 

üçün əhəmiyyəti haqqında Çərçivə Konvensiyası (2005) isə bu irs haqqında biliklərin etimada və 
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qarĢılıqlı anlayıĢa dəstəyini nəzərdə tutur.Avropa Regional Dillər və Azlıqların Dilləri Xartiyası 

(1992) və Milli azlıqların müdafiəsi üçün Çərçivə SaziĢi (1995) tolerantlıq ruhunda müxtəlifliyin 

müdafiəsinə və dəstəklənməsinə yönəlmiĢdir. Bələdiyyələrin ictimai həyatında əcnəbilərin iĢtirakı 

haqqında SaziĢ (1992) və Yerli və regional səviyyədə gənclərin ictimai həyatda iĢtirakı haqqında 

Avropa Xartiyası (2003) yerli səviyyədə mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanmasına  xidmət edir.  

Ġkinci əsas müddəa mədəniyyətlərarası dialoqun anlayıĢı ilə bağlıdır. Bütövlükdə   

mədəniyyətlərarası dialoqun dəqiq anlayıĢının ifadəsi çox çətindir. Bəzi müəlliflərin fikrincə, 

mədəniyyətlərarası dialoqun ümumi anlayıĢının verilməməsi daha yaxĢı olardı (3; 10). Avropa 

ġurası mədəniyyətlərarası dialoqun anlayıĢını təklif edərək, onu müxtəlif  etnik, mədəni, din və dil 

mənĢəyinə və irsinə malik ayrı-ayrı Ģəxslər və qruplar arasında açıq və hörmətcil fikir 

mübadiləsinədn ibarət proses  kimi nəzərdən keçirir (3; 12).     

Bizim fikrimizcə, mədəniyyətlərarası dialoq özünüifadə azadlığı və qabiliyyəti, habelə baĢqa 

fikirləri dinləməyə hazır olma və imkan tələb edir. Mədəniyyətlərarası dialoq dünyaya və real 

gerçəkliyə müxtəlif yanaĢmaların dərkini inkiĢaf etdirmək, iĢtirakı, yaxud seçim azadlığını artırmaq, 

bərabərliyə və insan ləyaqətinə təkan vermək, yaradıcılıq proseslərini və birgə tədbirləri 

gücləndirmək və ayrı-ayrı Ģəxslərin və  cəmiyyətlərin baĢqaları ilə hörmətcil dialoq vasitəsilə tək-

milləĢmək və dəyiĢmək qabiliyyətini dəstəkləmək məqsədi güdür.  

Mədəniyyətlərarası dialoq habelə ünsiyyət və barıĢığın səmərəli vasitəsi kimi çıxıĢ edərək 

müxtəlif məqsədləri yerinə yetirə bilər. O, münaqiĢələrin və gərginliyin artmasının qarĢısının 

alınması, dövləti və siyasi inkiĢafda stereotiplərə qarĢı mübarizə və müxtəlif mədəni və dini icmalar  

vasitəsilə birliklərin yaradılmasının asanlaĢdırılması üçün önəmlidir. 

 Üçüncü əsas müddəa bundan ibarətdir ki, mədəniyyətlərarası dialoqa dəstək maraqlı 

tərəflərin ümumi vəzifəsidir. Bu vəzifənin həllinə yönəlmiĢ tədbirlər aĢağıdakı istiqamətləri əhatə 

edir:  

-Avropa öz vətəndaĢlarının mədəni müxtəlifliyə münasibətini yaxĢılaĢdırmalıdır. Bu, həm 

qanunun icrasının hüquqi çərçivələrinə və normalarına, həm də cəmiyyətlərin siyasi mədəniyyətinə 

aiddir. Ayrı-seçkiliyin bütün formaları, azlıqlara münasibətdə ədavət və s. ən aktual mövzulardır.  

-Avropa hamının iĢtirakı və demokratik vətəndaĢlığın təzahürü üçün strukturlar for-

malaĢdırmalı və imkanlar yaratmalıdır. Bu, o cümlədən müxtəlif vətəndaĢlıq formalarının təzahürü 

üçün Ģərait yaradılmasına yönəlmiĢ dəqiq strategiyanın formalaĢdırılmasını, habelə inkiĢaf naminə 

demokratik dialoqun qurulması məqsədilə azlıqların təĢviqini və dəstəklənməsini  ifadə edir. Yerli  

və regional səviyyədə gənclərin ictimai həyatda iĢtirakı haqqında Avropa Xartiyası bu tələbi aydın 

surətdə ifadə edir.  

-Avropa hər kəsin yalnız baĢqa mədəniyyətlər haqqında daha çox öyrənmək imkanına malik 

olmasına deyil, həm də mədəni baxımdan müxtəlif mühitdə yaĢamaq üçün zəruri olan əməkdaĢlıq 

qabiliyyətini inkiĢaf etdirməsinə yönəlmiĢ səylərini gücləndirməlidir. Ġstənilən kontekstdə təhsil 

xüsusilə önəmlidir.  

-Avropa mədəniyyətlərarası dialoqun həyata keçirilməsi üçün daha böyük məkana ehtiyac 

duyur. KĠV, vətəndaĢ cəmiyyətinin qurumları bu istiqamətdə daha böyük töhfə verə bilərlər.  

- Mədəniyyətlərarası dialoqun prinsipləri habelə beynəlxalq səviyyədə əlaqələrin qurulmasına 

təkan verməlidir.  

Aydindir ki,  mədəniyyətlərarası dialoqun bütün qrupları beĢ istiqamət üzrə öz töhfəsini verə 

bilər. Lakin ―Ağ kitab‖ gənclərin qabiliyyətinin və münasibətinin mədəniyyətlərarası dialoqun da-

vamlı uğur qazamnası üçün həlledici əhəmiyyət daĢıdığına birmənalı inamı ifadə edir. Buna görə də 

gənclər təĢkilatlarının, təhsil müəssisələrinin və KĠV-in üzərinə xüsusi məsuliyyət düĢür.  
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Son müddəa mədəniyyətlərarası dialoqun dini aspekti ilə bağlıdır. Müasir cəmiyyətlərdə çox 

zaman dini mənsubiyyət mədəniyyətlərarası münaqiĢələrin aĢkar mıənbəyi kimi nəzərdən keçirilir. 

Bu, xüsusilə Avropanın müxtəlif hissələrində ciddi ayrı-seçkilik təzahürlərinə məruz qalan müsəl-

man mühacirlərə aiddir. Lakin  ―Ağ kitab‖da göstərilir ki, din öz-özlüyündə mütləq münaqiĢə 

mənbəyi deyildir.  

Avropa ġurası etiraf edir ki, mədəni eyniləĢdirmə zamanı dini amil, o cümlədən  

mədəniyyətlərarası dialoq baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həyatın mənası haqqında bir 

çox dini konsepsiyalar zəngin dünya mədəni irsinin tərkib hissəsidir. Xristianlıq, iudaizm, islam və 

digər dini cərəyanlar Avropanın tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Lakin hansısa dinə mənsubiy-

yətini etiraf edən hər bir Ģəxs kompleks eyniləĢdirmə ilə fərqlənir, o isə yalnız dinlə məhdudlaĢmır. 

Buna görə də dini amil  mədəniyyətlərarası dialoqun digər aspektlərindən təcrid olunmamalıdır. 

Əksinə, bu aspektə də tolerant və açıq Ģəkildə müraciət olunmalıdır.  

―Ağ kitab‖ mədəniyyətlərarası dialoqun sürətlənməsində mühüm rol oynayır. Avropanın və 

bütün dünyanın gələcəyi bir-birini dinləmək və bir-birindən öyrənmək qabiliyyəti ilə bağlıdır, 

müxtəlifliyin qorunub saxlanmasının mahiyyəti isə ayrılıqda hər bir insanın hüquqlarının müda-

fiəsindən ibarətdir.      

 Avropa ġurasının ―Mədəniyyətlərarası dialoqa dair Ağ kitab‖ı son illərdə  bu sahədə bir çox 

proqram və layihənin meydana çıxmasına təkan vermiĢdir. Avropa Birliyi 2008-ci ili ―Avropa 

mədəniyyətlərarası dialoq ili‖ elan etmiĢdir.BMT səviyyəsində ―Sivilizasiyaların alyansı‖ təĢəbbüsü 

gerçəkləĢdirilir.    

―Dialoq – mədəniyyətlə ünsiyyət, onun nailiyyətlərinin gerçəkləĢdirilməsi və artırılmasıdır, 

baĢqa mədəniyyətlərin dəyərlərinin dərkidir, onların əxz edilməsi üsulu, dövlətlər və etnik qruplar 

arasında siyasi gərginliyin aradan qaldırılması   imkanıdır...Dialoq ümumi xarakter daĢıyır, bu, hamı 

tərəfindən qəbul olunur‖ (7;9).   

Dialoq bərabərhüquqlu subyektlərin fəal qarĢılıqlı təsirini nəzərdə tutur. Mədəniyyətlərin və 

sivilizasiyaların qarĢılıqlı təsiri həm də müəyyən ortaq mədəni dəyərlərə söykənir.Bu gün 

mədəniyyətlərarası dialoq müharibə və münaqiĢələrin baĢ verməsinin qarĢısını alan mühüm siyasi 

dəyər və sülhün təminatçısi kimi vacib funksiyanı yerinə yetirir.Bu proses Azərbaycanın da aid 

olduğu region üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.Regionumuz mədəniyyətlərin, millətlərin, dinlərin 

tolerantlıq dəyərlərinə əsaslanan perspektivli əməkdaĢlığına ciddi ehtiyac duyur.Bu ehtiyacı nəzərə 

alan Azərbaycan hökuməti dünyada mədəniyyətlərarası dialoq və multikulturalizm kimi sosial-

siyasi və mədəni dəyərlərin təbliğində mühüm   rol oynamaqdadır.Son illərdə ölkəmiz dünya 

xalqları arasında dialoqun təĢviqində və inkiĢafında fəal iĢtirak edir.Bu gün real coğrafi və ge-

omədəni imkanlara malik olan Azərbaycan həm Avropa ġurasına, həm də ĠSESCO-ya üzv olan ye-

ganə dövlətdir. Azərbaycanın həm islam dövlətləri, həm də Qərb ölkələri ilə möhkəm dostluq və 

əməkdaĢlıq münasibətləri vardır. Bütün bunlarla yanaĢı, Azərbaycan müxtəlif etnosların və 

millətlərin, fərqli dinlərə sitayiĢ edən insanların tarixən mehriban dostluq və qardaĢlıq Ģəraitində 

yaĢadığı tolerant bir ölkədir.Bunu son illərdə Azərbaycan paytaxtında mədəniyyətlərarası dialoq 

sahəsində keçirilmiĢ rəngarəng tədbirlər də təsdiqləyir. 

2008-ci il dekabrın 2-3-də Bakıda keçirilmiĢ Avropa və qonĢu regionların mədəniyyət naz-

irlərinin konfransında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Ġlham Əliyevin nitqində irəli sürülən 

və müxtəlif mədəniyyətlər, sivilizasiyalar arasında mədəniyyətlərarası dialoqun inkiĢafını nəzərdə 

tutan "Bakı Prosesi" təĢəbbüsünün məntiqi davamı olaraq 2011-ci ilin aprelin 7-9-da paytaxtımızda 

reallaĢan Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu bu narahatlıqdan 

qaynaqlanmıĢdır.MöhtəĢəm tədbirin keçirilməsinə qədər isə qlobal dünyanın problemlərinin həllinə 
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böyük enerji və coĢqunluqla qatılan dövlətimizin baĢçısının dəqiq və düzgün siyasi addımları və 

məntiqi mülahizələri beynəlxalq mühitdə fəal Ģəkildə dəstəklənmiĢdir.Təsadüfi deyildir ki, 2009-cu 

il oktyabrın 13-dən 15-dək Azərbaycanın uğurla ev sahibliyi etdiyi Ġslam ölkələri mədəniyyət naz-

irlərinin konfransı çərçivəsində "Mədəniyyətlərarası dialoq" mövzusunda keçirilmiĢ "dəyirmi ma-

sa"da "Bakı Prosesi - sivilizasiyalar arasında dialoqa yeni çağırıĢ" adlı rəsmi sənəd qəbul edilmiĢdir. 

Həmçinin TÜRKSOY-un Daimi ġurasının 2009-cu il oktyabrın 16-17-də Bakıda keçirilmiĢ 26-cı 

toplantısında qəbul olunmuĢ sənədlərdə də Azərbaycan Prezidenti Ġlham Əliyevin irəli sürdüyü 

"Bakı Prosesi"nin davam etdirilməsinin vacibliyi əksini tapmıĢdır. Nəhayət, 2010-cu il mayın 20-də 

Bakıda UNESCO-nun "Mədəni özünüifadə müxtəlifliyinin qorunması və təĢviqinə dair Konvensi-

ya"sının təqdimat mərasimində 2011-ci ilin aprelində "Bakı Prosesi"nin davamı olaraq Azərbaycan 

Prezidentinin təĢəbbüsü ilə Bakıda Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçiriləcəyi 

bildirilmiĢdir.Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun keçirilmə məkanının yekdilliklə 

Azərbaycan paytaxtının seçilməsi qərarı isə təkcə respublikamızın geosiyasi əhəmiyyəti ilə deyil, 

həm də ölkəmizin müxtəlif etnosların və millətlərin, fərqli dinlərə sitayiĢ edən insanların tarixən 

mehriban dostluq və qardaĢlıq Ģəraitində yaĢadığı tolerant məkan, ən nəhayət, ilkin bəĢər 

mədəniyyətinin təĢəkkül tapdığı ərazilərdən biri olması ilə bağlıdır. 

Son illər mədəniyyətlərarası dialoq istiqamətində keçirilmiĢ beynəlxalq tədbirlərin statisti-

kasına və coğrafiyasına diqqət yetirsək aydın Ģəkildə görərik ki, bu sahədə təĢəbbüslərin çox böyük 

əksəriyyəti artıq beynəlxalq aləmdə müxtəlif mədəniyyətlərin qovuĢduğu məkan statusu qazanmıĢ 

Azərbaycan tərəfindən gəlmiĢdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ĠSESCO-

nun xoĢməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan mədəniyyətinin böyük hamisi Mehriban 

xanım Əliyevanın dəstəyi və bilavasitə təĢkilatçılığı ilə ölkəmizdə reallaĢdırılan nüfuzlu beynəlxalq 

mədəniyyət tədbirləri respublikamızı dünyanın mədəni həyatının mərkəzinə çevirmiĢdir. 

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna strateji nəticələr kontekstində yanaĢsaq, 

Bakı Forumu artıq mədəniyyətlərarası məclis kimi dünya miqyaslı brend kimi səslənir. Davos Fo-

rumu iqtisadi məsələlərin müzakirəsi üçün brendə çevrildiyi kimi, Bakı Forumu da 

mədəniyyətlərarası dialoq, sülh, əməkdaĢlıq, irqi və dini dözümsüzlük hallarının aradan qaldırılması 

və s. bu kimi məsələlərin müzakirəsi üçün qlobal brend statusu qazanmaqdadır. Bu uğurlar təsadüfi 

deyildir. Əgər bir təĢəbbüsün arxasında ölkə rəhbərliyi səviyyəsində siyasi iradə və dəstək varsa, 

deməli, bu, Azərbaycan dövlətinin və onun Prezidentinin dünyada sülh və dialoqa olan sadiqliyini 

nümayiĢ etdirən siyasətin təzahürüdür. 

Heç Ģübhə yoxdur ki, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu kimi qlobal layihənin 

Azərbaycanda reallaĢması, baĢqa sözlə, ölkəmizin mədəniyyətlərarası dialoq brendinə sahib olması 

ilə torpaqlarımızın 20 faizini iĢğal etməklə dünyada özünəməxsus iĢğalçı obrazı yaradan Erməni-

stanı bu dünyəvi humanitar prosesdən bir daha təcrid etmiĢ oluruq. Bununla yanaĢı, Azərbaycan 

həqiqətlərini bir daha dünyaya bu kontekstdə təqdim etməklə beynəlxalq ictimaiyyət hadisələrə 

konstruktiv yanaĢmaya və ən əsası Azərbaycan dövlətinin etdiyi kimi dünya dövlətlərinin ali siyasi 

hakimiyyətlərini sivilizasiyalararası dialoq və anlaĢmaya dəstək verməyə dəvət olunur.  

Azərbaycanda milli və dini dözümlülüyün, tolerantlığın yüksək səviyyədə olması artıq faktdır. 

Hər bir cəmiyyətin gücü onun dini və milli müxtəlifliyindədir. Dini və milli amildən asılı olmayar-

aq, istənilən cəmiyyətdə normal münasibətlər qurmaq mümkündür. Əlbəttə, bunun üçün ənənələr 

lazımdır, eyni zamanda, dövlət siyasəti lazımi səviyyədə aparılmalıdır. Azərbaycanda hər iki amil 

mövcuddur. Həm tarixi keçmiĢ bugünkü Ģəraiti yaradır, həm də bu sahədə dövlət siyasəti bir-

mənalıdır.  
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Современный период международных отношений насыщен нескончаемым потоком 

политических событий, который коренным образом влияет на формирование и развитие 
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обострения старых проблем во взаимоотношениях между участниками системы. Одной из 

характерных проблем нового этапа являются межнациональные конфликты, которые 

представляют большую актуальность в исследовании международных отношений.  
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nyanın siyasi xəritəsinin təsdiqi və sabitləşdirilməsi üçün əsas maneədir. Məqalədə Qərbi Avropada 
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Modern ethnic conflicts, which have deep historical roots, are a major obstacle to stabilize 

the political situation in the world and the final approval of the political map of the world. The pa-

per attempts to analyze conflicts in Western Europe and determine the causes and possible conse-

quences of the current situation in the modern system of international relations. 
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Образование национальных государств в Европе в период средних веков, главной 

движущей силой которых были национальные интересы государства, привело к 

формированию качественно новых субъектов международных отношений, которые стали 
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также направляющей и определяющей силой в мировой   политике. Постоянная борьба за 

лидерство стала причиной периодических столкновений между государствами Европы. 

Одной из этих причин стали конфликты на национальной основе. Межнациональные 

конфликты сегодня одна из главных проблем, как во всем мире, так и в Европе. Конфликты 

такого рода существенно влияют на внутреннее и внешнее положение и политику 

государства. Процессы, происходящие на международной арене, так или иначе, в 

значительной степени также связаны с этими конфликтами.  Межнациональные конфликты 

являются предметом обсуждения международных конференций и способствуют принятию 

многих международных конвенций, протоколов и Деклараций. Они существенно влияют на 

установление и развитие отношений между государствами и другими участниками системы 

международных отношений.  

Проблема этнических конфликтов в течение последних десятилетий является одной из 

наиболее актуальных тем для исследователей, представляющих различные сферы науки. 

Главная причина столь пристального внимания к данному вопросу заключается в 

трудноразрешимости подобного рода конфликтов, которые к тому же стали одним из 

наиболее распространенных источников общественных противоречий и политической 

нестабильности. Большинство существующих в настоящее время конфликтов можно 

идентифицировать как этно-религиозно-территориальные. Это косовский, кипрский, 

баскский, ольстерский, карабахский, грузино-абхазский кризисы и другие. 

Национальные противоречия часто имеют религиозную основу. Яркий пример - 

религиозные столкновения между католиками и протестантами в Северной Ирландии 

(Ольстер). 

Конфликт в Северной Ирландии имеет очень давние корни, и, что интересно, хотя 

конфликт этот не самый кровавый в истории сепаратизма, но он получил очень 

основательное освещение, благодаря чему североирландский конфликт чрезвычайно хорошо 

известен. Триггером североирландской проблемы, по-видимому, стало устроение 

англичанами плантационного хозяйства в Ольстере, начиная с 1609 года. Для работ в 

трудоемком плантационном земледелии землевладельцы завозили протестантов из Англии и 

Шотландии, а правовая основа Великобритании тех времен урезала в правах любого, кто не 

принимал англиканскую церковь, и при Вильгельме Оранском католикам запрещалось 

посещать школы, занимать административные посты, владеть землей, т.е. фактически 

закрывались все возможности к жизненному успеху. Такая практика послужила поводом к 

двум крупным и кровавым конфликтам в 1641-53 и 1689-91 годах. В Северной Ирландии 

традиционно высокий уровень посещения гражданами церквей, служащих центрами всей 

социальной активности, и широко практикуются браки между членами одной коммуны, что 

ведет к созданию мощных неформальных структур и определенной самоидентификации. 

Постоянная рознь по религиозным мотивам множилась на политические разногласия.  

Кипрский конфликт - это конфликт между Республикой Кипр и Турцией по Кипру, 

острову в Восточной части Средиземного моря.  

С момента прибытия британцев на остров, кипрский конфликт определялся как 

конфликт между киприотами и Великобританией, которая являлась колонизатором острова. 

Причиной конфликта явилось требование киприотов в самовыражении.  

В мировой конфликтологии нет единого концептуального подхода к причинам 

межэтнических конфликтов. Анализируются социально-структурные изменения 
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контактирующих этнических групп, проблемы их неравенства в статусе, престиже, 

вознаграждении. 

Этнические конфликты крайне опасны, поскольку их последствия могут быть 

разрушительными не только для конфликтующих изначально сторон, но и для всего мира. 

Современные этнические конфликты вызывают особые опасения из-за роста числа беженцев 

и перемещенных лиц. Во многих случаях этнические конфликты переходят в стадию 

геноцида. Игнорирование этнического фактора было бы большой ошибкой и в 

благополучных государствах, даже в Северной Америке и Западной Европе. Так, Канада в 

результате референдума 1995 г. среди франкоканадцев едва не раскололась на два 

государства, а следовательно - и на две нации. Примером может служить и Великобритания, 

где происходит процесс институциализации шотландской, ольстерской и уэльской 

автономий и превращение их в субнации. В Бельгии также наблюдается фактически 

возникновение двух субнаций на основе валлонского и фламандского этносов. Даже в 

благополучной Франции все не так спокойно в этнонациональном плане, как кажется на 

первый взгляд. Речь идет не только о взаимоотношениях между французами, с одной 

стороны, и корсиканцами, бретонцами, эльзасцами и басками, - с другой, но и о не столь уж 

неудачных попытках возрождения провансальского языка и самосознания, несмотря на 

многовековую традицию ассимиляции последнего.  

На Балканском полуострове существует несколько культурных регионов и типов 

цивилизации. При создании Социалистической Федеративной республики Югославии, 

состоявшей из шести республик, основным критерием их образования был этнический 

состав населения. Этот важнейший фактор впоследствии и был использован идеологами 

национальных движений и способствовал распаду федерации. В Боснии и Герцеговине 

боснийцы-мусульмане составляли 43,7% населения, сербы - 31,4%, хорваты - 17,3%. В 

Черногории проживало 61,5% черногорцев, в Хорватии 77,9 % составляли хорваты, в Сербии 

65,8 % - сербы, это с автономными краями: Воеводина, Косово и Метохия. Без них же в 

Сербии сербы составляли 87,3 %. В Словении словенцев - 87,6 %, Таким образом, в каждой 

из республик проживали и представители этнических групп других титульных 

национальностей, а также значительное количество венгров, турок, итальянцев, болгар, 

греков, цыган и румын. 

Еще один немаловажный фактор - конфессиональный, причем религиозность 

населения определяется здесь этническим происхождением. Сербы, черногорцы, македонцы 

- это православные группы. Однако и среди сербов есть католики. Католиками являются 

хорваты и словенцы. Интересен конфессиональный срез в Боснии и Герцеговине, где 

проживают католики-хорваты, православные - сербы и славяне-мусульмане. Есть и 

протестанты - это национальные группы чехов, немцев, венгров, словаков. Имеются в стране 

и иудейские общины, Значительное число жителей (албанцы, славяне-мусульмане) 

исповедуют ислам. 

Можно назвать десятки причин распада югославского государства, но так или иначе, к 

концу 1989 года произошла дезинтеграция однопартийной системы, и после проведения 

парламентских выборов в 1990-1991 гг. начались военные действия в Словении и Хорватии с 

июня 1991 года, а в апреле 1992 года в Боснии и Герцеговине разгорелась гражданская 

война. Она сопровождалась этническими чистками, созданием концентрационных лагерей, 

грабежами. На сегодняшний день «миротворцы» добились прекращения открытых боев, но 

ситуация на Балканах сегодня по-прежнему остается сложной и взрывоопасной.  
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Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что 

межнациональные конфликты являются одним из важных факторов, влияющих на развитие 

системы международных отношений. Поведение участников системы сегодня и сложность 

решения глобальных проблем в современном мире, в основном осложняется наличием таких 

конфликтов. 
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KÖRFƏZ BÖHRANI VƏ SONRAKI ĠLK ĠLLƏRDƏ YAXIN ġƏRQDƏ 

GEOSĠYASI VƏZĠYYƏT (90-CI ĠLLƏRĠN ƏVVƏLLƏRĠ) 

 

Yaxın Şərqin dünya siyasətində yeri və rolu onun geosiyasi vəziyyəti və zəngin enerji 

ehtiyatları ilə müəyyənləşir. Məhz buna görə də region ikinci dünya müharibəsindən sonra gərgin 

geosiyasi mübarizə meydanına çevrilmişdir. XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində bu regionda enerji 

mənbələri və nüfuz dairələri uğrunda mübarizə xüsusilə kəskinləşmişdi. Bir sıra dövlətlərin iştirak 

etdiyi bu mübarizədə ABŞ başlıca rol oynayırdı.  

Məqalədə XX əsrin sonlarında regionda yaranmış geosiyasi vəziyyətin  səciyyəsi verilir, re-

gionda gedən qarşıdurma və körfəz müharibəsinin nəticələri təhlil edilir. Müəllif  region və re-

giondan kənar dövlətlərin, o cümlədən ABŞ və Rusiyanın Körfəz böhranı dövründəki maraqlarına 

aydınlıq gətirir, geosiyasi rəqabətin enerji mənbələri uğrunda getdiyini göstərir. Dünya 

hegemonluğuna can atan ABŞ-ın həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində region hazırda müxtəlif hərbi 

güclərin müharibə meydanına çevrilmişdir. 

Açar sözlər: Yaxın Şərq, Körfəz böhranı, 1990-cı il,  İraq, ABŞ, Rusiya, Çin,  neft, ―ikili 

çevrələmə‖, geosiyasi rəqabət, sanksiyalar, hərbi güc, nüfuz dairələri. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ ВО ВРЕМЯ  

КРИЗИСА В ЗАЛИВЕ И ПЕРВЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

 

Место и роль Ближнего Востока в мировой политике определяется ее 

геополитическим положением и богатыми энергетическими ресурсами. По этому регион 

после второй мировой войны превратилось плацдарма острой  геополитической борьбы. С 

начало 90-х годов ХХ века борьба за энергети-ческими источниками и сферами влияниями на 

этом регионе особенно обос-трилось. Среди ряд государств участвующий в этой борьбе 

роль США является определяющий. 

В статье характеризуется геополитическое положение в регионе возникший к концу ХХ 

века, анализируется противостояние щедший в регионе и последствие война на заливе. Автор 

выясняеть интересов региональных и вне региональных государств, в том числе США и России 

во время Кризиса в заливе, указывает что геополитическое соперничество идет за овладением 

энергетических источников. В результате политики США стараюшийся за мировое гегемонии 

регион превратилось плацдарма войны разных военных сил в настояшее время. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Кризис в заливе, год 1990, Ирак, США, Россия, 

Китай, нефть, «двойная окружения», геополитическое соперничество, санкции, военная 

сила, сферы влиянии.  
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GULF CRISIS AND NEXT FIRST YEARS GEOPILITICAL  

SITUATION IN THE NEAR EAST 

 

The place and role of Near East in the world determined by its geopolitical situation and 

wealthy energy resources. That’s why the region after the Second World War have been overturned 

the intensive struggle square. The beginnings of the 90th years of the XX century struggle behind 

power sources and spheres influences on this region especially became aggravated. USA played 

main role in this struggle between a numbers of states the participating.  

In article geopolitical situation in the region arisen by the end of the XX century is character-

ized, analyses consequence war on the gulf and opposition going in the region. The author clarifies 

interests regional and out of the regional states, including the USA and Russia during Crisis in the 

gulf, indicates geopolitical rivalry follows mastering of power sources. The region at the moment 

overturned war square of different military powers as a result of policy of the USA the region trying 

for world hegemonies. 

Key words: Near East, Gulf crisis, year of 1990, Iraq, USA, Russia, China, oil, ―double envi-

ronment‖, geopolitical competition, sanction, military power, spheres influence. 

 

XX yüzilliyin sonlarında Avropada olduğu kimi Yaxın ġərqdə də qlobal geosiyasi dəyiĢi-

kliklər baĢ verməkdə, regionda yeni geosiyasi oyunçular görünməkdə, yeni dünya nizamı for-

malaĢmaqda idi. Bu region coğrafi mövqeyinə, təbii sərvətlərinə, xüsusil enerji ehtiyatlarına görə 

(dünyada kəĢf olunmuĢ neft ehtiyatlarının 56,5 faizi burada yerləĢirdi), dünyanın digər regionların-

dan fərqlənirdi ki, buna görə də daima dünyanın böyük güclərinin, xüsusilə ABġ-ın, Rusiyanın, 

Avropa dövlətlərinin, Çinin və s. dövlətlərinin diqqət mərkəzində olmuĢdur (9, 40). Tarix boyu 

Yaxın ġərqdə nüfuz dairəsi uğurunda bu dövlətlər arasında mübarizə getmiĢdir. BMT-nin 1947-ci il 

29 noyabr tarixli 181 saylı qətnaməsinin reallaĢdırılması gediĢində yaradılmıĢ Ġzrail dövləti isə çox 

tezliklə ABġ-ın və Qərb dövlətlərinin regionda baĢlıca dayağına çevrilərək Yaxın ġərqdə ni-

zamlanması müĢkülə çevrilmiĢ ərəb-yəhudi qarĢıdurmasının əsasını qoymuĢdur (4, 37-38).  

Qeyd edək ki, bu böyük dövlətlərin, xüsusilə, ABġ, Almaniya, Fransa, Rusiya və digərlərinin 

Yaxın ġərqdə əsas maraqlarının toqquĢması özünü regiondakı münaqiĢələrdə daha aydın göstərir. 

Bu münaqiĢələrə misal olaraq Qərb dövlətlərinin özlərinin yaratdıqları «Fələstin problemi»ni, «Ġraq 

münaqiĢəsi»ni, «Kürd məsələsi»ni göstərə bilərik. Yəni regiona müdaxilə etmək istəyən bu böyük 

dövlətlər həmin  problemlərdən bəhanə kimi istifadə edirlər.  

Yaxın ġərqdə dövlətlərin maraqlarının toqquĢması ilk növbədə enerji mənbələrinə sa-

hiblənmək üzərində idi. Belə ki, Rusiya regionda, xüsusilə Ġraqda neft istehsalını öz əlində tutmağa 

çalıĢır, hətta S.Hüseyn uzun zaman neft ehtiyatlarının istismarını da məhz rus Ģirkətlərinə, xüsusilə 

də Lukoyla vermiĢdi.  Bununla yanaĢı, Ġraqda alman Ģirkətləri də fəaliyyət göstərirdilər. Son zaman-

lar isə Lukoyl artıq Ġraqda vəziyyətin dəyiĢdiyini görərək müharibə baĢlanmasından xeyli əvvəl 

varidatının dəyər-dəyməzinə sataraq Ġraqdan çıxmıĢdı. 

Yaxın ġərqdə maraqları toqquĢan dövlətlərin içərisində ABġ və Rusiyanın mövqeləri mühüm 

əhəmiyyətə malik idi.  Bir zamanlar SSRĠ-yə çox yaxın olan bu bölgə məhz onun özü üçün hər cür 
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təhlükənin gələ biləcəyi «Cənub ərazi» kimi düĢünülürdü. Tarixi cəhətdən Hindistana və Hind 

okeanına gedən yolun üzərində yerləĢən bü bölgə həmiĢə Rusiyanın maraq dairəsində olmuĢdur, 

burada Rusiyanın iki müttəfiqi – Ġraq və Suriya yerləĢir, ABġ-a və Avropa ölkələrinə münasibətdə 

Rusiya ilə analoji mövqeləri bölüĢən  Ġran Suriya-Ġraq-Ġran qövsünü tamamlayır.  

ABġ-dan 7 000 km uzaqlıqda olan bu bölgə SSRĠ-nin burada baĢ verənlərə dərhal 

reaksiyasına imkan verirdi. SSRĠ-nin süqutundan və VarĢava bloku dağıldıqdan sonra bölgəyə olan 

sovet təhlükəsi aradan qalxdı və onun yerini bütövlükdə ABġ təhlükəsi aldı. Lakin bunlara bax-

mayaraq SSRĠ-nin sələfi olan Rusiya da bölgədən çəkilmək niyyətində deyil, əksinə öz təsirini get-

gedə daha da artırmaqdadır. Belə ki, Rusiyanın silah ixracının çox hissəsi məhz Yaxın ġərq ölk-

ələrinə gedirdi. Dünyada satılan silahın 38 faizi Rusiyaya məxsus idi, rus silahının alıcıları əsasən 

―üçüncü dünya‖ ölkələri idi ki, bunlar əsasən cənub-Ģərqi və cənub-qərbi Asiyada, habelə Afrikada 

idi ((3, 427). 

Soyuq müharibənin baĢa çatması, təkqütblü dünyanın fəsadları özünü ilk olaraq Yaxın ġərqdə 

göstərdi. Əgər 1990-cı il yanvarın 17-də ―səhrada tufan‖ əməliyyatına baĢlayan ABġ Rusiyanın 

mövqeyi ilə hesablaĢmamıĢdısa, 1992-ci ildən etibarən Rusiya Yaxın ġərqdə müstəqil siyasəti yer-

itməyə baĢlamıĢdı ki, bu siyasət SSRĠ-nin yeritdiyi siyasət qədər səmərəli olmasa da, bununla belə, 

bölgə üzərində öz təsirini hiss etdirməyə baĢlamıĢdı. Rusiya «Ġraq məsələsi»ndə həmiĢə ABġ-a 

rəqib kimi çıxıĢ etmiĢdi. Çünki Rusiya öz maraqlarından çıxıĢ edərək Ġraqın ABġ nüfuz dairəsinə 

keçməsinə imkan vermək istəmirdi. Neft ehtiyatlarnın miqdarına görə dünyada 2-ci yerdə olan və 

Yaxın ġərqdə əlveriĢli geostrateji mövqeyə malik olan Iraq ABġ-ın nüfuz dairəsinə keçərdisə, 

Rusiya artıq Yaxın ġərqdən sıxıĢdırılacaqdı (8).  

SSRĠ dağıldıqdan sonra onun sələfi olan Rusiya yenidən beynəlxalq mübarizə meydanına dö-

nmək üçün səylərini gücləndirməyə baĢladı. Bunun üçün Rusiya ilk öncə öz təsirini Xəzər dənizi və 

hövzəsindəki ərazilərdə artırmağa çalıĢırdı. Rusiyanın neft və təbii qazla bağlı yeritdiyi siyasət 

nəinki yalnız Xəzər hövzəsini, həm də bütün Yaxın ġərq bölgəsini əhatə edirdi. Rusiya həmçinin 

Ġran, Türkmənistan və Əfqanıstanda da söz sahibi olmaqla yanaĢı Bəsirə körfəzi və Hind okeanı ilə 

maraqlanmaqda idi. Xüsusilə, Hörmüz boğazı Rusiya üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyindən Ġranın 

bu bölgədə zəifləməsi Rusiya üçün də sərfəli olmazdı. Təsadüfi deyildi ki, Rusiya Ġranla əlaqələrin 

gücləndirməyə və bu ərazidə ona dayaq olmağa çalıĢırdı. 

Rusiya və Fransa Avropa dövlətlərinin dəstəyi ilə Ġraq üzərindəki hava embarqosunu ləğv 

etməyə cəhd etdikləri bir vaxtda C.BuĢ administrasiyası bu rejimini daha da gücləndirmək üçün 

"ağıllı yatırımlar" adlı yeni layihə irəli sürdü. Amma Rusiya ABġ-ın bu planının BMT 

Təhlükəsizlik ġurasından keçməsini əngəlləmək üçün ―veto‖ hüququndan istifadə etdi ki, bununla 

da ABġ özünün "Ġraq siyasəti"ndə istifadə etdiyi əsas vasitələrindən birindən – BMT-nin 

dəstəyindən məhrum oldu (9, 42). Nəticədə Rusiya Ġraq neftindən istifadə imkanlarını 

geniĢləndirməyə baĢladı. 

Regionda yaranmıĢ vəziyyəti təhlil edən politoloqlara görə, Rusiya prezidenti V.Putinin 

Gürcüstanla Səddam Hüseyni bərabər tutması ABġ-ı razı salmırdı. Ekspertlər hesab edirdilər ki, 

əgər vəziyyət belə davam edərsə, Rusiya əvvəlcə zəngin neft ehtiyatlan olan Orta Asiyanı, ardınca 

Azərbaycanı və digər bölgələri öz təsir dairəsinə salacaqdır. Digər mənbədə isə bildirilirdi ki, 

V.Putinin məqsədyönlü Ģəkildə ABġ-ın Ġraqa qarĢı hərəkətlərinə göz yumduğu göstərilirdi. ABġ-ın 

Ġraq problemini BMT-nin gündəliyinə gətirməyə çalıĢmasına Rusiyanın reaksiyası özünü o qədər də 

gözlətmədi. Belə ki, Rusiya ABġ-ın bölgəyə hərbi müdaxiləsini dəstəkləmədi və BMT 

Təhlükəsizlik ġurasının çıxaracağı qərarları əsas tutacağını bildirdi.  
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Yaxın ġərqdə  mövcud qüvvələr balansını Küveyti iĢğal etməklə pozan Ġraq Ġran və 

Əfqanıstandakı məlum hadisələr səbəbindən regionda dayaqlarını itirmiĢ ABġ-ı çətin vəziyyətdə 

qoymuĢdu. Təsadüfi deyildi ki, XX əsrin 70-ci illəri boyunca regiona münasibətdə ―Nikson doktri-

nasını‖ rəhbər tutan ABġ bundan imtina etməli və ―Karter doktrinasına‖(59 saylı direktivə əsasən 

Yaxın ġərq ABġ-ın həyati maraqları zonasına aid edilmiĢdi) uyğun olaraq bölgədəki hərbi gücünü 

artırmalı olmuĢdu. Ġran-Ġraq müharibəsi baĢa çatdıqdan az sonra - 1990-cı il avqustun 2-də Ġraq 

Küveyti iĢğal edərək onu özünün 19-cu əyalətinə çevirdi. YaranmıĢ vəziyyətdə nəinki Ġran 

körfəzində, habelə Yaxın ġərqdə qüvvələr balansını Ġraqın lehinə dəyiĢdi və ABġ-ın neft mara-

qlarına ciddi təhlükə yarandı. Çünki Küveytin neft mənbələrinin ələ keçirilməsi ilə Ġraqın OPEK-də 

və dünya neft qiymətlərinin formalaĢmasında rolu güclənir,  ABġ-ın Səudiyyə Ərəbistanı kimi müt-

təfiqi də ciddi təhlükə ilə üzləĢirdi (1, 745). 

YaranmıĢ vəziyyətdə ABġ seçim  qarĢısında qalmıĢdı: ya Amerika qitəsinə dönərək bölgə 

qarĢıdurmalarına qarıĢmamalı, ya da öz maraqlarına təhlükə törədən lokal güclərin meydana 

çıxmasına mane olmalı idi.   ABġ ikinci yolu seçmək məcburiyyətində qaldı ki, Körfəz böhranı ilə 

birlikdə meydana gələn «yeni dünya düzəni»nin əsas mənası bundan ibarət idi. Ġraqın digər təcavüz 

aktları belə cavab reaksiyalarına səbəb olmamıĢdı, deməli baĢ verənlər təkcə Küveytlə əlaqədar 

deyildi, Ġraqın təcavüzünün daha da geniĢlənəcəyi ilə bağlı idi.  

BMT Tġ-nin 1990-cı il noyabrın 29-da Ġraqın Küveytdən yanvarın 15-nə qədər çəkilməyəcəyi 

təqdirdə gücdən istifadə edilməsini nəzərdə tutan 678 saylı qətnaməsinin qəbulu və ABġ Konqres-

inin 1991-ci il yanvarın 12-də prezidentə Ġraqı Küveytdən çıxarmaq üçün lazım bildiyi hər cür təd-

birləri həyata keçirməsi üçün səlahiyyət verməsi hadisələrin sonrakı inkiĢafında mühüm rol oynadı. 

Səudiyyə Ərəbistanında toplanmıĢ 250 minlik müttəfiq qoĢunlarının sıralarında Misirdən, Suri-

yadan, MərakeĢdən, Böyük Britaniyadan, Fransadan, Pakistandan, BanqladeĢdən və digər ölk-

ələrdən hərbi qüvvələr cəmləĢdirilmiĢdi. Ġraqın BMT-nin tələblərinə məhəl qoymaması 1991-ci il 

yanvarın 17-də «Səhrada tufan» əməliyyatının baĢlanmasını Ģərtləndirdi. ABġ prezidentinin 

Konqresə ünvanladığı məktubda böhrandakı təməl hədəfləri açıqlanırdı:  

- Ġraqın dərhal və qeyd-Ģərtsiz Küveytdən çıxması, girovların qaytarılması, Küveytin su-

verenliyinin bərpa edilməsi, Ġraqın hərbi obyektlərinin beynəlxalq təftiĢ üçün açılması, təcavüzün 

nəticələrinin aradan qaldırılması, Ġraqdan beynəlxalq öhdəliklərə əməl edilməsi tələbi və s. 

―Səhrada tufan‖ əməliyyatı Ġraqın hərbi, iqtisadi və siyasi qüdrətinə ağır zərbə vurmaqla 

bölgədə yenə də balansı pozdu, çünki yaranmıĢ vəziyyət Ġran və Suriyanın hərbi qüdrətinə səbəb 

olmaqla Rusiyanın iĢinə yarayırdı. Yeni Ģəraitdə Ġran qiymətlərin yüksəlməsindən istifadə edərək 

neft gəlirlərini əhəmiyyətli dərəcədə artırmaqla bölgənin ən güclü dövləti olmuĢdu. Belə ki, böhran 

dövründə neft qiymətləri 40 dollardan da yuxarı qalxmıĢ, bu isə ABġ-da iqtisadi tənəzzülə səbəb 

olmuĢdu. Ekspertlər C.BuĢun ikinci dəfə prezident seçilməməsinin səbəbi kimi məhz bunu 

göstərirdilər (8). 

Körfəz müharibəsi baĢa çatdıqdan sonra C.BuĢ adminstratiyası yeni təhlükəsizlik strategiyası 

ilə çıxıĢ etmədi, əksinə soyuq müharibə dövründə olduğu kimi balans siyasətini əsas götürməklə 

bölgədəki status-kvonu qoruyub saxladı, çünki ediləcək dəyiĢikliyin bölgə sabitliyini pozacağı 

Ģübhəsiz idi. ABġ-ın xarici siyasətində bu kurs ―ikili çevrələmə‖ siyasəti adını almıĢdı. 1993-2001-

ci illər arasındakı dövrdə Ġran körfəzində aprobasiyadan çıxarılan, müəllifinin  Martin Ġndik olduğu 

( o, B.Klinton administrasiyasında Milli Təhlükəsizlik ġurasının Yaxın ġərq bölgəsi üzrə müĢaviri 

idi) «Ġkili çevrələmə» siyasəti soyuq müharibə dövründəki qarĢıdurmadan fərqli olaraq ABġ və 

Rusiyanın birlikdə Körfəz dövlətləri ilə əməkdaĢlıq etdirəcəyinə əsaslanırdı. Məlum olduğu kimi, 
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iki superdövlət arasında belə əməkdaĢlıq 1993-2001-ci illəri əhatə etmiĢdi ki,  ABġ-ın bölgə neft-

inin dünya bazarlarına axmasını təmin etməsinin əsasında məhz bu siyasət dayanırdı (7). 

ABġ strateqlərinə görə, «ikili çevrələmə» siyasətinin əsas hədəfləri Ġran və Ġraqın olmuĢdu ki, 

bu ölkələr hərbi cəhətdən mühasirəyə alınmalı, iqtisadi sanksiyalarla hər iki rejimi tutduqları yoldan 

döndərmək və hər iki ölkəni daha üzüyola etmək idi. Bu yeni siyasət dəyiĢikliyinin əsasında Ġran-

Ġraq müharibəsində olduğu kimi Ġraq və Ġrandan bir-birinə qarĢı deyil bunların əməkdaĢlıq etməsinə  

əsaslanma dururdu ki, belə vəziyyət praktiki baxımdan ABġ-Rusiya əməkdaĢlığı Ģəraitində 

mümkün idi. Təsadüfi deyildi ki, Rusiya və Çinin mövqeyi ucbatından Ġrana yönəlmiĢ sanksiyalar 

və blokada siyasəti nəinki heç bir səmərə vermədi, əksinə Ġranın regionda mövqeləri daha da 

möhkəmləndi.  

XX əsrin 90-cı illərinin ortalarında baĢ verən hadisələr Körfəz müharibəsindən sonra ortaya 

yeni problemlərin çıxdığını göstərirdi. Bu ilk növbədə Ġraqla BMT arasında yaranmıĢ narazılıq idi 

ki, ABġ-ın təsiri üzündən tezliklə münaqiĢəyə çevrildi. Belə ki, Ġraqın BMT ekspertlərini ölkəyə 

buraxmamasına cavab olaraq BMT Tġ 1991-ci ilin oktyabrında Ġraqın nüvə, kimyəvi və bioloji si-

lahlanmanı yenidən yaratmasının qarĢısını almağa yönəlmiĢ 715 saylı qətnamə qəbul etdi ki, həmin 

qətnamə Ġraqın BMT qərarlarına əməl etməməyəcəyi Ģəraitdə ona qarĢı hərbi gücdən istifadə 

edilməsini nəzərdə tuturdu (6, 27). Bununla belə, ABġ-ın Ġraqa qarĢı gücdən istifadə etmək 

niyyətinə Səudiyyə Ərəbistanı, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, habelə Körfəz dövlətlərinin çoxu 

maneçilik törədirdi. Çünki bu dövlətlər hərbi güc tətbiqinin Səddamı zəiflətmək əvəzinə 

gücləndirdiyini ehtimal edir, hadisələrin Ġrandakı 1978-1979-cu illər ssenarisi ilə inkiĢafından 

ehtiyatlanırdılar. 

Yaxın ġərqdə gedən ABġ-Ġraq rəqabəti ərəb əhalisində millətçilik təxəyyülünü 

gücləndirməklə ölkədə Səddam Hüseynin dayaqlarını daha da möhkəmlədirdi. ABġ-ın Ġraq 

siyasətində istifadə etdiyi vasitələr bir-bir iflasa uğrayırdı ki, bunun nəticəsində Ġraqa qarĢı həyata 

keçirilən embarqo öz səmərəliliyini itirməyə baĢlamıĢdı. YaranmıĢ Ģəraitdə əvvəlcə qaçaqmalçılıq 

Ģəklində olsa da, artıq 2001-ci ildə Ġordaniya ciddi iqtisadi itkilərə görə sanksiyalardan birtərəfli 

qaydada çıxmanı nəzərdə tutan BMT Nizamnaməsinin 50-ci maddəsindən istifadə edərək rəsmi 

Ģəkildə bundan imtina etdi. Onun ardınca Liviya, Misir, Tunis və Türkiyə də sanksiyalar rejimindən 

çıxdılar. Digər tərəfdən,  əgər avropalılar regionda öz təsirlərini gücləndirməyə Ġraqın neft 

sənayesinə sərmayə qoymaq yoluyla nail olmaq istəyirdilərsə, amerikalılar Fars körfəzi ölkələrində 

möhkəm mövqelərini nəzərə alaraq buna sanksiyaların davam etdirilməsi ilə nail olmaq istəyirdilər 

ki, çox tezliklə bu özünü doğrultmadı. ABġ-ın ardıcıl olaraq regionda nüfuzdan düĢməsi onu 

qıcıqlandırır və müharibəni qaçılmaz edirdi (10). Təsadüfi deyil ki, ABġ-ın Ġraq məsələsində 

hədəflərindən biri olan Səddam Hüseynin əzilən xalq tərəfindən bir zərbə ilə devrilməsinə yönəlmiĢ 

siyasəti də uğursuz olmuĢdu.  

ABġ-ın «ikili çevrələmə» siyasətinin Ġraqla bağlı gözləntilərinə dair ekspertlərin proqnozları 

ilə reallıqlar üst-üstə düĢmürdü, çünki regionda Çin və Rusiyanın həmrəy çıxıĢ etməsi ABġ-ın 

bölgə siyasətində çətin vəziyyət yaratmıĢdı. ABġ siyasi xadimlərindən H.Kissincer yaranmıĢ vəziy-

yəti səciyyələndirərək yazırdı ki, ABġ-ın Körfəz müharibəsindən sonra Yaxın ġərqdə əldə etdiyi 

uğurlar arasında burada ordu yerləĢdirməsi əslində hər Ģeyi özünə qarĢı çevirmiĢdi. Bu strategiya 

çərçivəsində həyata keçirilən təhlükəsizlik tədbirləri iki ciddi problemlə üzləĢmiĢdi: ilk növbədə 

ABġ və müttəfiqləri bölgəyə qoĢun yeritdikdən sonra hərbi cəhətdən qarĢıya qoyduqları vəzifəni 

reallaĢdıra bilməmiĢdilər, digər tərəfdən isə bölgədəki təhlükənin vektorları dəyiĢmiĢdi. Müəllifə 

görə, baĢ vermiĢ hadisələr ABġ-ın bölgədəki müttəfiqlərini ona görə narahat edirdi ki, onlar öz re-

jimlərinə qarĢı yönələn təhlükənin xaricdən deyil, daxildən gəldiyini müĢahidə etməyə 
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baĢlamıĢdılar. Körfəz ƏməkdaĢlığı ġurası ölkələrinə görə, Ġran və Ġraq artıq onlara qarĢı təhlükə 

törətmirdi, regiondakı xarici əsgəri qüvvələr özləri təhlükə mənbəyinə çevrilmiĢdilər (5, 416).  

QloballaĢmaqda olan dünyada ABġ-ın ərəb ölkələrinə qarĢı yeritdiyi strateji xətt milli Ģüurda 

əks reaksiyanı Ģərtləndirməklə Qərb dəyərlərinə nifrəti formalaĢdırır, region ölkələri islam dininə və 

mühafizəkarlığa daha sıx bağlanırdılar. Qərb politoloji fikrinə görə, Körfəz böhranının ən qorxulu 

nəticəsi bir çox ərəb ölkələrində siyasətin islamlaĢdırılmasıdır. Məhz bunun nəticəsində antiameri-

kan xarakterli əhvali-ruhiyyə yüksəlir və ABġ yeni-yeni problemlərlə qarĢılaĢırdı (1, 726). Tədricən  

ABġ-a qarĢı əks mövqe sosial-iqtisadi sahəyə də daĢınır, bu isə transmilli kapitalın güclənməsini 

Ģərtləndirir, ölkədə xaricilərin ağalığına səbəb olurdu. Ərəb müəllifləri Körfəz böhranından sonra 

bütövlükdə regionda  iqtisadi quruluĢun dağılmaqda olmasının səbəbkarı kimi ilk növbədə ABġ-ı 

və amerkan Ģirkətlərini günahlandırırdılar ki, bunun nəticəsində ABġ-ın iĢğalçı imici formalaĢırdı. 

Statistikaya görə, Səudiyyə Ərəbistanında hər il artan büdcə kəsiri 2002-ci ildə 12 milyard dollara, 

Küveytdə isə 8,2 milyard dollara çatmıĢdı ki, bu bilavasitə regionda baĢ verən hadisələrlə bağlı 

olmuĢdu. Təkcə belə faktı qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistanında dövlətin ölkə əhalisinə olan daxili 

borcu 169 mld. dollari ötüb keçmiĢdi (7). Təsadüfi deyildi ki, məhz bu amil də bir tərəfdən ölkədə 

antiamerikan hissələrin daha da gücləndirirdi. 

Müasir politoloji fikir dövlət terrorizmi siyasətinin yeridilməsi, terrorizm tipli cinayət had-

isələrinin yayılmasında ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətinin və yoxsulluğun səviyyəsinin roluna 

obyektiv qiymət verir. Bu baxımdan Əl-Qaidə kimi terror təĢkilatının yaranmasını Ģərtləndirən 

amilləri ABġ özü yaratmıĢdır. Hazırda islam dünyasında dövlət səviyyəsində olmasa da, cəmiyyət 

səviyyəsində bu təĢkilat ciddi sosial dayaqlara malikdir. Digər tərəfdən, təkcə Əfqanıstanda deyil, 

bir sıra islam ölkələrində, xüsusilə Səudiyyə Ərəbistanında, Misirdə, Ġordaniyada və s. ölkələrdə bu 

təĢkilatın tərəfdarları çoxdur. Bu mənada, ABġ və müttəfiqlərin ərəb dövlətləri ilə  əlaqələrində 

ciddi problemlər yaĢanmaqdadır. ABġ-ın ərəb müttəfiqləri ilə əlaqələrində özünü göstərən ziddiy-

yətlər onun regiondakı nüfuzunu hədəfləməkdədir.  

Doğrudur, Ġraqa qarĢı müharibəni təkcə ABġ üçün deyil, onun Qərb müttəfiqləri üçün 

cəlbedici edən baĢlıca səbəbi ―qara altundur‖. Dünya siyasətində bu alıĢdırıcı maddə regionda baĢ 

verməkdə olan müasir proseslərdə də mühüm rol oynamaqdadır. Məlum olduğu kimi, Ġraqın kəĢf 

olunmuĢ neft ehtiyatlarının miqdarı 112 milyard bareldən çoxdur ki, bu baxımdan Ġraq dünyada 

Səudiyyə Ərəbistanından sonra ikinci yerdə durur (2). Belə strateji xammal mənbəyinin ələ 

keçirliməsi ABġ-ın qlobal hegemonluğu baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Qərbi Avropa 

və Yaponiyanın Yaxın ġərq, xüsusilə Ġraq neftindən asılılığı bölgədə törədilən və baĢ verməkdə 

olan faciələrin baĢlıca səbəbidir.  

Beləliklə, aparılmıĢ təhlillər ABġ-ın bölgə siyasətinin xarakterini və konturlarını ay-

dınlaĢdırmaqla yanaĢı, onun uzağagedən nəticələrini də göstərir. Digər tərəfdən məhz bu siyasət 

Ġslam ölkələrində radikalizminin güclənməsinə, qisasçılıq əhvali ruhiyyəsinin və etiraz dalğalarının 

geniĢlənməsinə start vermiĢdir. Təsadüfi deyildir ki, ABġ-ın regiona münasibətdə yeritdiyi siyasi 

xətt onun Fransa və Almaniya kimi müttəfiqləri ilə yanaĢı, Rusiya və Çin kimi böyük dövlətlərin də 

etirazlarını ĢərtləndirmiĢdir. ABġ-ın dünya hegemonluğu uğrunda atdığı növbəti addımlar isə re-

gionu fəlakət zonasına çevirmiĢdir. 
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The First Gulf War which affected modern world politics and has fundamental importance 
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Fars körfəzi mənafeləri toqquĢan bir sıra dövlətlərin çıxıĢında yerləĢir. Orada qlobal güc 

mərkəzlərinin, habelə Körfəz dövlətlərinin mənafeləri daim toqquĢur. Amerika-Ġraq toqquĢması da 

bu zəmində baĢ verdi. Ġraq prezidenti Səddam Hüseynin beynəlxalq hüquqa zidd, ekspansionist id-
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diası Körfəzdə müharibə ocağının alovlanmasına gətirib çıxardı. Küveytin iĢğalı Soyuq 

müharibənin bitməsindən sonra Orta ġərqin quruluĢu və qlobal güc tarazlıqları baxımından böyük 

təsir yaratmıĢ hadisədir. ABġ qlobal güc olmayan Ġraq dövlətinin Orta ġərqin kiçik, amma sahib 

olduğu zəngin neft qaynaqları səbəbiylə əhəmiyyətli ölkəsi Küveyti iĢğalından sonra Soyuq 

müharibənin bitməsiylə qərb yönümlü liberal demokratiya dəyərlərini dünyaya yaymaq üçün daha 

rahat bir mühit tapır. ABġ-ın bu iĢğala silah istifadə edərək qarĢı çıxması ilə baĢ verən döyüĢ ABġ-

ın Orta ġərqlə günümüzə qədər gələn "fiziki" əlaqəsini qurmuĢdur. Körfəz müharibəsinin 

səbəblərini bilmək  müharibə tərəflərinin siyasətlərinin hansı beynəlxalq əlaqələr nəzəriyyəsi ilə 

əlaqədar olduğunu bilmək qədər əhəmiyyətlidir. Həm böhranı müharibəyə çevirən Ġraq, həm də 

qlobal gücü əlində tutaraq hər cür böhrana müdaxilə etmək haqqını özündə taparaq birbaĢa hərəkətə 

keçən ABġ bu müharibə ərzində yürütdükləri siyasətlə fərqli beynəlxalq əlaqələr nəzəriyyələrini 

siyasi-hərbi sahədə tətbiq etmiĢlər.  

 Birinci Körfəz müharibəsi və ABŞ-ın Yaxın Şərqdə hegemonluğu: 1990-cı il avqustun 2-də 

Küveyt ərazisinə girən Ġraq qoĢunlarına qarĢı avqustun 3-də ABġ və SSRĠ xarici iĢlər nazirləri 

arasında təcavüzü pisləyən  birgə komunike imzalanmıĢdı. Həmin tarixə qədər VaĢinqtonun ətrafın-

da 29 ölkədən ibarət böyük koalisiya yarandı  ki, ABġ hökuməti bunların hamısının adını 

açıqlamadı. (1)Müddət baĢa çatdıqdan sonra 1991-ci il yanvarın 17-də ―Səhrada tufan‖ əməliyyatı 

baĢladı, hərbi əməliyyatların gediĢində Ġraq ordusu darmadağın edildi, Ġraq hərbi iqtidardan salındı 

ki, bunun  nəticələri ağır oldu. 

1991-ci il martın 2-də Ġraq atəĢkəsi  qəbul etdi və BMT Tġ-nın himayəsinə  verildi. Onun 

hərbi sənayesi məhv edildi.Lakin, ABġ qəsdən Ġraqın nüvə silahının yayılmaması haqqında 

müqaviləyə zidd olaraq Ġraqın gizli surətdə nüvə silahına malik olması haqqında məlumatları aĢkar-

ladı.Ġraq üzərinə qoyulan embarqo davam etdi. ABġ bütün dünyaya göstərdi ki,  Yaxın ġərqdə və 

ümumiyyətlə  bütün dünyada jandarm rolunu oynamaq imkanlarına  malikdir. 

1991-1998-ci illər ərzində bir neçə dəfə ABġ-la Ġraq arasında kəskinləĢmə baĢ verib. Belə ki, 

1993-cü ilin yanvar ayında Ġraq hökuməti onun hərbi potensialını yoxlamalı olan BMT ekspertlər 

qrupuna lazım olan obyektlərə getməyə imkan vermədi. Buna səbəb Körfəz müharibəsi zamanı 

Ġraqa qarĢı vuruĢan amerikanların və britaniyalıların komissiyanın tərkibində çoxluq təĢkil etməsi 

idi. Komissiyanın tərkibi dəyiĢildikdən sonra belə S.Hüseyn əsgərləri yoxlama aparılmasına icazə 

vermədilər. Bununla yanaĢı, S.Hüseyn bəyan etdi ki, ―ABġ-ın hədələri onu qorxutmur və o, bundan 

sonra da Ġraqın müstəqilliyini və maraqlarını müdafə edəcək‖.(1) Əlbəttə ki, belə bir çağırıĢ 

cavabsız qala bilməzdi və ABġ ―itaət‖dən çıxanı cəzalandırmaq qərarına gəldi. Bu yolda o, özünə 

müttəfiqlər də tapdı. Böyük Britaniya hökuməti ABġ-ı dəstəklədi. Vəziyyət gərginliyin son həddinə 

çatdı. Fevralın 17-də Ġraqa raket zərbəsi endirilməsi müəyyənləĢdirildi. Yalnız  BMT-nin BaĢ Katibi 

Kofi Annanın Ġraqa səfəri və Ġraqı öz yolundan döndərə bilməsi onun yer üzündən silinməsinin 

qarĢısını aldı. ABġ ən müasir hərbi texnikanı Körfəzə və Ġraqla qonĢu olan Səudiyyə Ərəbistanı, 

Qətər və Küveytdə yerləĢdirmiĢ, Türkiyə ərazisindən platsdarm kimi istifadə etmək üçün icazə 

almıĢdı. 

 1993-cü ilin iyununda Ġraq hərbi aviasiyasının qadağan olunmuĢ zonada görünməsi ABġ, 

Ġngiltərə hərbi hava qruplaĢmasına imkan verdi ki, Ġraq ərazisini yenidən bombalasınlar. Ġraq tərəfi 

bildirdi ki, bombalanan radar qurğusu deyil, su çəni olmuĢdur. MüĢahidəçilərə görə, Bağdad sadəcə 

olaraq çoxmillətli nəzarət rejiminin reaksiyasını yoxlamaq istəmiĢdir. Bağdad isə iddia edirdi ki,  bu 

ABġ-ın Ġraqa qarĢı  yeni irimiqyaslı təcavüzünün baĢlanğıcıdır. 

İşğala qarşı beynəlxalq reaksiyalar: Ġraqın Küveyti iĢğalından sonra beynəlxalq sahədə ilk və 

ciddi rəsmi reaksiya BMT-dən gəldi. BMT 1990-cı ildə avqust ayının 2-də qəbul etdiyi 660 saylı 
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qərarla Ġraqın Küveytə etdiyi hücumunun heç bir qanuni əsasının olmadığını, Ġraqın dərhal və qeyd-

Ģərtsiz olaraq hərbi qüvvələrinin Küveyt torpaqlarından çıxarılmasını tələb etmiĢdir. (2) 

BMT-nin 660 saylı qərarı Ġraq tərəfindən diqqətə alınmadı və bu qərardan sonra iĢğala qarĢı 

konkret tədbirlər görən BMT 661 saylı qərarı ilə Ġraqa tarixdə görülən ən ağır iqtisadi embarqolar-

dan birini tətbiq etmiĢdir. BMT Təhlükəsizlik ġurası Ġraqın Küveytdən çıxmayacağı müddətdə  

BMT-yə üzv olan bir çox dövlətlərin Ġraqa ixracat və idxalatı rəsmi olaraq qadağan etmiĢdir. (3) 

BMT-nin 1991-ci il  avqustun 25-də 665 saylı qərarı Ġraqa dəniz mühasirəsini, 670 saylı qərarı isə 

hava mühasirəsini nəzərdə tutaraq BMT-nin Ġraqa qarĢı münasibətini daha çox sərtləĢdirmiĢ 

olduğunu sübut etmiĢdir. 

BMT-nin mövzuya dair verdiyi əhəmiyyətli qərar isə iĢğala qarĢı beynəlxalq hərbi müdaxiləni 

qanuni edən 678 saylı qərar olmuĢdur. Bu qərarda Ġraq 1991-ci il yanvarın 15-ə qədər BMT-nin 

bütün Ģərtlərini yerinə yetirməsə, beynəlxalq sülh və təhlükəsizlik naminə Ġraqı Küveytdən çıxart-

maq üçün hər cür müdaxilənin edilə biləcəyi açıqlandı. Bu qərarla ABġ özündə Ġraqın Küveytin 

iĢğalına hərbi müdaxilə etmək səlahiyyətinin onda olmasını sübut etməyə çalıĢdı. (4) BaĢda ABġ 

olmaqla Qərb  dünyası tərəfindən Ġraqın Küveyt iĢğalı böyük reaksiyaya səbəb olmuĢ və beləcə Ġraq 

beynəlxalq arenada Ərəb dünyasını da yanında görməyərək get-gedə təklənməyə  baĢlamıĢdır. Bu 

vəziyyət iĢğalın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən güclü reaksiya verilən bir hadisə halına 

çevrilməsini təmin etmiĢ və bütün dövlətlər üçün BMT qərarları təyinedici rol oynamıĢdır. Bütün bu 

Ģərtlər ABġ-ın məsələyə hərbi müdaxiləsini asanlaĢdıran ünsürlərdən olmuĢdur.  

ABġ dövlət xadimləri və diplomatlar beynəlxalq sülh haqqında ifadələri tez-tez dilə gətirsələr 

də ölkədə çox ciddi bir "neft lobbisi" də mövcud idi. O dövrün Xarici ĠĢlər Naziri Ceyms Beyker 

Körfəzdəki neft qaynaqlarının ABġ üçün çox əhəmiyyətli olduğunu birbaĢa dilə gətirərək ABġ-ın 

bu sahədəki prioritetlərindən ən əhəmiyyətlisini dəqiq olaraq ortaya qoymuĢdur. (5) ABġ-ın Ġraq 

hərəkatını gecikdirən səbəblərdən biri ABġ-ın Ġkinci Dünya müharibəsindən Sovetlər Birliyinin 

dağılmasına qədərki müddətdə böyük düĢməni, Soyuq müharibənin "ġərq Qütbü" olan Sovetlər 

Birliyinin mövqeyidir. Səddam Hüseyn vəzifəyə gəldiyindən etibarən Moskva ilə əlaqələrini 

yaxĢılaĢdırmıĢ, Moskvanın sadiq silah alıcılarından biri olmuĢdur. Bu səbəbdən Sovetlərin Ġraq-

ABġ böhranındakı rəftarı beynəlxalq ictimaiyyət üçün böyük əhəmiyyətə malik idi. (6) Birinci 

Körfəz müharibəsindən 2003-cü il Ġraqın iĢğalına qədər olan müddətdə, Ġraqa edilən hərbi müdax-

ilələrin baĢlanğıcını meydana gətirən hadisənin Ġraqın Küveyti iĢğalı olduğu təsbitini etmək 

mümkündür. (7) 

Döyüşün nəticələri: Birinci Körfəz müharibəsinin ilk əhəmiyyətli nəticəsi ABġ-ın ilk dəfə Or-

ta ġərqdə bir böhrana müdaxilə etmiĢ olması və bölgəyə əsgər göndərməsidir. ABġ ilk dəfə Birinci 

Körfəz müharibəsiylə hərbi müdaxilə etdiyi bölgəylə bu müharibədən etibarən arasındakı əlaqəni 

daha "konkret" hala gətirmiĢdir. ABġ-ın hərbi müdaxiləsi Orta ġərqdəki amerikan əleyhdarlarının 

güclənməsinə səbəb olmuĢdur. Əksəriyyəti həddindən artıq-Ġslamçı anlayıĢı mənimsəyən bu se-

qmentlər ABġ-ın bir müsəlman ölkəsinə istiqamətli olaraq etdiyi hücumlara çox sərt Ģəkildə qarĢı 

çıxmıĢ, ABġ-ın Ġslam dünyasının bugünkü və gələcəkdəki düĢməni olduğu istiqamətində bir inanc 

daĢımağa baĢlamıĢlar. Orta ġərqdəki amerika əleyhdarları ABġ-ın siyasi, hərbi, mədəni və iqtisadi 

gücünə hər keçən gün daha böyük reaksiyalar vermiĢ və radikal seqmentlər tərəfindən mübarizə 

üçün istənilən yolun qanuni olduğu haqqında təbliğat aparmağa baĢlamıĢdır. Bu vəziyyət Ġsrail 

əleyhdarları oxunda birləĢən Ərəb dövlətlərinin uzun illərdir xəyal qurduğu gerçək bir "Ərəb 

Birliyi", "tək bir Ərəb Dövləti" xəyallarının da mümkün olmadığına səbəb olmuĢdur. Birinci Körfəz 

müharibəsinin bir baĢqa nəticəsi Ġraqın gələcəyinə də çox ciddi dərəcədə təsir edəcək siyasi sabit-

sizlik mühitinin toxumlarının atılmıĢ olmasıdır. Fərqli etnik mənĢələrə və məzhəblərə mənsub qru-
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plar ABġ hücumları nəticəsində sarsılan Səddam nüfuzuna qarĢı səslərini yüksəltmiĢlər. ġiə-sünni 

fərqlilikləri qarĢıdurmaya çevrilməyə baĢlamıĢ, Ġran bölgədə Ģiələrin himayəçisi olaraq ortaya 

çıxmıĢ və bu böhrandan sonra bölgədəki problemlərdə daha aktiv rol oynamağa baĢlamıĢdır. 

Nəticədə Birinci Körfəz müharibəsi Ġraqın Orta ġərqdəki gücünün və etibarının zəifləməsinə səbəb 

oldu. Bu çox ciddi nəticələr verdiyi beynəlxalq akt kimi Ġraqın özünün zəifləməsinə gətirib çıxardı 

ki, bu da sonralar oğul BuĢun Səddam Hüseynə qarĢı nifrətinə və nəticədə Ġraqın iĢğalına, xalqın 

çox böyük iztirablarına səbəb oldu. Ümumilikdə götürdükdə, bu hadisədən 25 il keçməsinə bax-

mayaraq ölkə hələ də özünə gələ bilməmiĢdir. 

İraq-Realizm əlaqəsi: Realist nəzəriyyə və Birinci Körfəz müharibəsinin əvvəlində Ġraqın 

siyasəti ilə birlikdə araĢdırıldığında baĢda Küveytin iĢğalı olmaq Ģərti ilə  bu ciddi problemin baĢ 

aktoru olan Ġraq dövlətinin lideri Səddam Hüseynin məqsədlərini realizmlə uyğunlaĢdırmaq 

mümkündür. Səddam Hüseynin gözünü Küveytə dikməsinin ilk əhəmiyyətli səbəbi 8 illik Ġran-Ġraq 

müharibəsi ərzində çox böyük güc itirən Ġraq ordusunun və iqtisadiyyatının yaralarını sağaltma 

hədəfidir. Orta ġərqdə regional güc olmaq istəyən Ġraq dövləti bölgədə hərbi güc potensialı, 

demoqrafik gücü və dini təsir potensialı etibarilə özünə rəqib olaraq gördüyü Ġran dövləti qarĢısında 

güclənmək, bütün Orta ġərqdə neft hakimiyyəti yarıĢında qabaqda olmaq və hərbi baxımdan sabit 

bir Ģəkildə güclənmək məqsədi ilə Küveyti iĢğal edərək həm bu ölkəyə olan borclarından xilas 

olmağı, həm də ölkənin zəngin neft qaynaqlarına sahib olmağı hədəfləmiĢdir.  

Ġraq cəmiyyəti Küveytin iĢğalından sonra uzun müddət özünə gələ bilmədi. Səddam Hüseynin 

iddiaları ölkəni fəlakətə sürüklədi, Səddam Hüseynin özünün beynəlxalq aləmdə nüfuzuna və 

nəticədə ölkənin fəlakətə sürüklənməsinə səbəb oldu. 

ABŞ-Neoliberalizm əlaqəsi: Beynəlxalq əlaqələrdə nəzəriyyələr və siyasət hər vaxt bir-biri ilə 

əlaqəli deyillər. Belə ki, dövlətlərin münasibəti və davranıĢları ilə ifadələrinin tutarlı olmadığı, yax-

ud arxa planda fərqli məqsədlər güddükləri müĢahidə edilməkdədir. ABġ-ın da Birinci Körfəz 

müharibəsindəki mövqeyini bu məzmunda araĢdırmaq faydalı olacaq. ABġ-ın əvvəllər Ġraqın 

Küveyti iĢğalı ilə ortaya çıxan böhranda təĢəbbüsü BMT-də də öz təsirini göstərmiĢdir. Ġraqın 

Küveyti iĢğalından sonra ABġ-ın Ġraqı bombalamağa baĢlamasına qədər müddətdə fəaliyyət BMT  

ilə Ġraq arasında davam etdirilmiĢ, ABġ bu böhrana birbaĢa öz mənfəətləri istiqamətində müdaxilə 

etmək istəməmiĢdir. Neorealist nəzəriyyədə beynəlxalq təĢkilatlara verilən əhəmiyyət bu dövrdə 

siyasətdə əks olunmuĢdur. 

Ġraq BMT-nin atəĢkəs təkliflərini rədd etdi. Lakin ABġ öz mövqeyində qalır və Ġraqdan öz 

qoĢunlarını Küveytdən çıxarmağı təkidlə tələb edirdi. Dünya ictimaiyyəti də Ġraqın hərəkətlərinin 

dünyada sülhə bir təhdid olduğunu yaxĢı bilirdi. Məsələnin baĢqa bir tərəfi ondan ibarət idi ki, ABġ 

özü də Yaxın ġərqdə sülhə ziyan vuran hərəkətə yol vermiĢdi. Bu da cavabsız qalmamıĢdır.  Ġraqa 

qarĢı hərbi əməliyyatların aparılması üçün baĢlıca səbəblərdən biri ABġ-ın bölgədəki zəngin neft 

yataqları üzərindəki hakimiyyətini möhkəmlətmək idi ki, bu da beynəlxalq ictimaiyyətə aydın oldu. 

Həqiqətən də neft ən diqqətə çarpan səbəbdir. Neoliberal dəyərlər bu nöqtədə ABġ xarici 

siyasətində çox vaxt hökumət qaynağı olaraq istifadə edilmiĢdir. 

Birinci Körfəz müharibəsi Ġran-Ġraq müharibəsinin yaralarını sağaltmaq və Orta ġərqdə lider 

ölkə mövqeyinə yüksəlmək istəyən Ġraqın Küveyti iĢğalının bir nəticəsi olaraq baĢ vermiĢdir. Ġraqın 

bu rəftarına qarĢı əvvəllər beynəlxalq ictimaiyyət, BMT məsuliyyət daĢımıĢ və Ġraqı atəĢkəsi icra 

etməyə çağırmıĢdır. Ancaq Ġraqın sülh çağırıĢlarına məhəl qoymaması  BMT-nin bu ölkəyə 

istiqamətli silahlı müdaxiləni qanuni sayan 678 saylı qərarı nəticəsində ABġ Ġraqa hava hücumu 

baĢlatmıĢdır. Son texnologiyaya sahib ABġ-ın hərbi hava qüvvələrinə müqavimət göstərə bilməyən 

Ġraqın lideri Səddam Hüseyn ən sonda atəĢkəs elan etmək məcburiyyətində qalmıĢ və Ġraq qüvvələri 
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iĢğal etdikləri Küveyt torpaqlarından çıxmıĢlar. Bununla yanaĢı, döyüĢlə birlikdə ABġ-ın Orta 

ġərqlə arasındakı "fiziki bağlılıq" da qurulmuĢ və ABġ bundan sonra ən az bölgə ölkələri qədər Or-

ta ġərqdəki məsələlərə qarıĢan bir ölkə statusunu qazanmıĢdır.  

Nəzəriyyədəki planları, ifadələri və siyasətdəki tətbiq etdikləri ilə Ġraq və ABġ-ın davranıĢları 

olduqca əhəmiyyətlidir. Ġraq realist Ģəkildə hərəkət edərək güc və təhlükəsizlik məsələlərini ön pla-

na çıxarmıĢ, hərbi və iqtisadi gücünü artıra bilmək, ölkəsində daxili qarĢıdurmalara və qonĢularına 

qarĢı fərqli təcavüzkar bir mövqedə olmuĢdur. ABġ isə beynəlxalq sülhə əhəmiyyət verərək neolib-

eral dəyərlərdən istifadə etmiĢdir. Beynəlxalq təĢkilat olaraq BMT-ni Ġraq qarĢısında "birinci 

dərəcədə məsul" tərəf olaraq göstərmiĢ, Ġraqa istiqamətli hərbi hücumu da BMT-nin 678 saylı 

qərarına söykənərək baĢlatmıĢdır. Ancaq müəyyən müddət keçdikdən sonra ABġ-ın strateji 

məqsədlərindən biri – bölgədəki digər neft qaynaqları üzərində söz sahibi olmaq istəyi bütün dü-

nyaya bəlli oldu. Eləcə də ABġ kütləvi qırğın silahlarının nəzarət altına alınmasını da tez-tez gün-

dəmə gətirərək Ġraqı beynəlxalq ictimaiyyətlə qarĢı-qarĢıya qoymuĢdur. Nəticədə ABġ dünyada 

olduğu kimi Orta ġərqdə də ən böyük söz sahibi olmaq iddiasını bir daha göstərmiĢdir. Lakin bi-

rinci Körfəz müharibəsi Yaxın ġərqdə Amerika-Ġraq ziddiyyətlərini həll etmədi. Səddam Hüseynin 

hakimiyyətdə qalması və oğul BuĢun hakimiyyətə gəlməsi bu ziddiyyətlərin yenidən alovlanmasına 

və Ġkinci Körfəz müharibəsinin baĢlanmasına səbəb oldu. 
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УЧАСТИЕ ЯПОНИИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ В ОБЛАСТИ РАЗОРУЖЕНИЯ 

И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ОРУЖИЯ МАССВОГО ПОРАЖЕНИЯ  

 

Одним из главных направлений деятельности Японии в области разоружения, единственной 

стране, испытавшей последствия применения ядерного оружия, являются дипломатические усилия, 

направленные на универсализацию режима нераспространения оружия массового уничтожения и  

ядерное разоружение. Будучи одной из самых развитых стран в АТР, она прилагает большие усилия 

для решения данной проблемы и, содействуя процессу разоружения, способствует снижению 

конфликтного потенциала, обеспечивая большую стабильность в жизненно важных для нее 

регионах.  

Ключевые слова: разоружение, ядерное оружие, конфликт, энергетическая 

безопасность, нераспространение, безъядерная зона, ядерные испытания, Южная Азия, 

технологии, ООН  
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После краха биполярной системы мир стал менее структурированным, оказалось трудней 

контролировать конфликты, появилось больше стимулов для приобретения оружия массового 

уничтожения. В условиях возросшей нестабильности «неядерные» (пороговые) страны стремятся к 

приобретению ядерного оружия как гарантии своей безопасности, как средства сдерживания. 

Одновременно возросла привлекательность биологического и химического оружия, производство 

которого требует гораздо меньше затрат.  

Бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. надолго оставили болезненный след в сознании 

японского народа. По мнению многих специалистов, Япония как страна-жертва атомных 

бомбардировок несет определенную ответственность за продвижение процесса разоружения и 

ядерного нераспространения. Она не только запретила использование военной силы как средства 

решения международных споров, но и официально отказалась от ядерного оружия. В 1955 г. в стране 

вступил в силу Основной закон об атомной энергетике, ограничивающий ее использование мирными 

целями.  

Политика Японии в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения 

в целом формировалась под влиянием двух разнородных факторов. Первый – это общественное 

мнение, полное неприятие идеи обладания ядерным оружием, получившее название «ядерной 

аллергии». В стране традиционно сильны позиции общественных организаций за мир и разоружение, 

особенно в городах Хиросима и Нагасаки. Их активисты проводят демонстрации, направляют 

петиции японскому руководству, а также призывают к разоружению на международном уровне.  

Другим фактором, который необходимо учитывать при изучении японской политики в данном 

направлении, – это отношения с США. Япония более полувека находится под «ядерным зонтиком» 

США, то есть фактически обладает потенциалом ядерного сдерживания, не имея собственного 

ядерного оружия. С точки зрения безопасности государства проблема ядерного оружия связана, 

прежде всего, с тем, что в АТР с Японией соседствуют сразу три ядерные державы – Россия, Китай, 

КНДР. Стремление снизить ядерную опасность в регионе лежит в основе инициатив Страны 

восходящего солнца в области ядерного нераспространения и разоружения. Одновременно крайне 

важно для этого государства обеспечить стабильность в других регионах мира, поскольку от этого 

зависит обеспечение ее энергетической и экономической безопасности. Она выражает озабоченность 
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обстановкой в Южной Азии, а также выступает за создание безъядерных зон на Ближнем Востоке и в 

Центральной Азии. Основными задачами международного сотрудничества в этом направлении 

Япония считает: 1)придание универсального характера режиму ядерного нераспространения; 

2)усиление контроля над экспортом оборудования, материалов и технологии, относящихся к сфере 

производства ядерного оружия; 3)предотвращение проведения ядерных испытаний; 4)дальнейшее 

сокращение ядерных арсеналов стран-обладателей ядерного оружия; 5)завершение переговоров по 

Договору о запрещении использования расщепляющегося материала для ядерного оружия и других 

ядерных взрывных устройств (10, с.7). 

Таким образом, главную цель японское руководство видит в полной ликвидации ядерного 

оружия. Также непременным условием эффективности разоруженческого процесса является его 

универсальность. В Японии считают, что началась эпоха «глобализации разоружения», которая 

подразумевает участие в этом процессе всех членов мирового сообщества (4,с.35). С целью 

привлечения внимания мирового сообщества к проблеме ликвидации ядерного оружия после 

бессрочного продления Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) с 1994 года, Япония 

начала ежегодно представлять на рассмотрение ГА ООН резолюции «Путь к полному уничтожению 

ядерного оружия». В первом проекте резолюции, представленном в ноябре 1994 г., Япония призывала 

ядерные страны продолжить дальнейшие переговоры по сбалансированному сокращению ядерного 

оружия в соответствии со статьей 6 ДНЯО, ликвидировать существующие запасы и уничтожить 

ядерное оружие и средства его доставки (6,с.78). 

Дальнейшие шаги в области ядерного нераспространения и разоружения связаны, прежде всего, 

со вступлением в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). На 

Обзорной конференции по реализации ДНЯО Япония внесла предложения из восьми пунктов по 

поводу будущих мер по ядерному разоружению и нераспространению. Ее предложения включали: 

скорейшее вступление в силу ДВЗЯИ, а до начала его действия – соблюдение моратория на ядерные 

испытания; немедленное начало переговоров по Договору о запрещении использования 

расщепляющегося материала, а до этого – мораторий на производство оружейных ядерных 

расщепляющихся материалов; продолжение процесса сокращения наступательных вооружений; 

дальнейшие шаги ядерных стран по одностороннему сокращению их ядерных потенциалов; 

скорейшее завершение переговоров по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного 

оружия; универсализацию дополнительного протокола МАГАТЭ и повышение эффективности «Мер 

безопасности МАГАТЭ»; утилизацию избыточных оружейных ядерных расщепляющихся 

материалов и др. (3,с.42) . 

Таким образом, основное содержание японских предложений сводилось к скорейшей 

практической реализации мер по ядерному нераспространению и разоружению одновременно с 

работой, направленной на имплементацию юридических документов в этой области. Намеченные 

цели предлагалось реализовывать по мере создания необходимых условий. Япония придерживается 

многоступенчатого подхода, который включал бы постепенную реализацию мер по разоружению. По 

мнению японских представителей, такой подход реалистичен в отличие от так называемого «прямого» 

подхода тех, кто считает, что переговоры должны начаться немедленно, с тем, чтобы ядерные 

государства в установленные сроки обязались уничтожить свои  арсеналы. 

Таким образом, Япония последовательно демонстрирует свою приверженность цели полной 

ликвидации ядерного оружия на планете. При этом она активно использует дипломатические средства 

для того, чтобы ее позицию разделило большинство стран мира. Продвижение японской стороной 

концепции полного уничтожения ядерного оружия сыграло важную роль в том, чтобы убедить 

ядерные державы в необходимости уничтожения ядерных арсеналов.  Тот факт, что на Обзорной 
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конференции по реализации ДНЯО в 2000 г. был принят Итоговый документ, в котором, в частности, 

содержится обязательство всех государств предпринять меры к полному уничтожению ядерного 

оружия, демонстрирует, что концепция доказала свою эффективность (2,с.64) . 

Япония решительно реагирует на нарушения режима ядерного нераспространения. После 

ядерных испытаний, произведенных Индией и Пакистаном в мае 1998 г., японское правительство 

немедленно предприняло жесткие меры: было заморожено предоставление безвозмездной помощи (за 

исключением некоторых ее видов), йеновых кредитов по новым проектам. Япония была одним из 

инициатором резолюции СБ ООН, осуждающей ядерные испытания Индии и Пакистана. По 

предложению премьер-министра К.Обути выдвинутом на министерской встрече «восьмерки», начала 

действовать специальная группа старших должностных лиц по вопросу ядерных испытаний Индии и 

Пакистана (8). 

Тематика всеобъемлющего запрещения ядерных испытаний стала одной го основных японских 

инициативах в конце 1990-х-нач.2000-х гг. На саммите тысячелетия ГА ООН Япония представила 

резолюцию «Путь к полному уничтожению ядерного оружия», в которой содержался призыв к 

скорейшему вступлению в силу Договора о всеобщем запрещении ядерных испытаний, а также к 

немедленному началу переговоров по Договору о запрещении производства расщепляющихся 

материалов и к дальнейшему сокращению ядерных арсеналов США и России. Резолюция была 

одобрена большинством присутствующих, кроме США, что не привело к осуществлению 

поставленных в ней целей. 

Помимо активных дипломатических усилий Япония вносит вклад в развитие системы 

верификации ДВЗЯИ (мер по определению мощности ядерных взрывов и слежению за выполнением 

моратория на испытания), используя для этого технологии сейсмологического мониторинга, а также 

организуя курсы по обучению специалистов из развивающихся стран по работе с этой системой. С 

1995 г. она ежегодно проводит обучение работников из развивающихся стран оперированию системой 

глобального наблюдения за землетрясениями, а также производит поставки приборов наблюдения. 

Эта работа ведется в рамках поддержки Системы Международного Мониторинга. Также с 2002 г. в 

десяти районах Японии ведется строительство объектов по мониторингу (3,с.54). Таким образом, 

Япония ведет активную деятельность в области запрещения ядерных испытаний, внося посильный 

вклад в развитие механизма действия ДВЗЯИ, даже на том этапе, когда он не вступил в силу. 

Следующим шагом в области разоружения и нераспространения ядерного оружия, по мнению 

Японии, должно стать заключение Договора о запрещении использования расщепляющегося 

материала для ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств. Поскольку работа в этой 

области продвигается медленно, основной своей задачей на данном направлении Япония видит в 

оказании дипломатического воздействия на процесс разработки договора (9). 

Важной задачей японское правительство считает содействие утилизации существующего 

ядерного оружия, а также повышение транспарентности обращения с плутонием и 

высокообогащенным ураном, высвобождающимся в результате этой утилизации.  

Еще одним направлением политики Японии по содействию нераспространению ОМУ является 

использование официальной помощи развитию при условии соблюдения странами-реципиентами 

существующих договоренностей в области нераспространения ОМУ и разоружения. Финансовые 

механизмы воздействия были применены к Китаю после проведения им ядерных взрывов в 1995 г., 

когда ему заморозили предоставление безвозмездной помощи, за исключением гуманитарной. После 

ядерных испытаний в Южной Азии Япония приостановила предоставление помощи Индии и 

Пакистану с целью повлиять на их ядерную политику. В то же время, очевидно, что экономическая 

помощь не имеет решающего влияния на военную политику тех или иных стран. Согласно мнению 
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Ё.Фунабаси, «ядерные испытания Индии и Пакистана, во-первых, показали, что японская 

экономическая помощь не предотвратила расползание ядерного оружия по Азии, во-вторых, 

обнажила ограниченность использования официальной помощи развитию в качестве 

дипломатического рычага» [5,с.18]. 

Как уже говорилось, проблема ядерного нераспространения и разоружения для Японии имеет 

значение, прежде всего, с точки зрения региональной безопасности. Не вдаваясь в детали, можно 

выделить несколько факторов, представляющих потенциальную опасность для Токио. С 1993 г. в 

иерархии угроз безопасности для Японии прочное первое место занимает КНДР, которая своим 

заявлением о выходе из ДНЯО, вызвала озабоченность Токио. Кроме того, беспокойство вызывает и 

растущая военная мощь КНР.  Существование и возможность существования в регионе ядерных 

арсеналов, а также отсутствие отклика на идею о безъядерном статусе Северо-Восточной Азии у 

большинства стран региона заставляет японское руководство обеспечивать национальную 

безопасность за счет укрепления сотрудничества с США и искать дополнительные пути защиты от 

ядерной угрозы.  

Еще одним вариантом укрепления безопасности является возможность обладания собственным 

ядерным оружием. Впрочем, в годы «холодной войны» идея  не получила широкого обсуждения, но в 

последние годы в Японии вновь зазвучали высказывания о возможности отказа от безъядерного 

статуса.  Так, лидер Либеральной партии И.Одзава, заявил, что у Японии достаточно возможностей 

для изготовления 3000-4000 ядерных боезарядов и в случае растущей угрозы со стороны Китая 

Япония может создать собственное ядерное оружие (1,с.45). Еще большую настороженность вызвали 

сделанные в 2002 году подобные высказывания со стороны представителей правящей партии. 

Генеральный секретарь кабинета министров Я.Фукуда заявил, что ситуация в мире, обстоятельства и 

общественное мнение могут привести к необходимости Японии обладать ядерным оружием. 

Высказывания вскоре были дезавуированы, однако в обстановке растущей угрозы со стороны КНДР 

они кажутся не такими невероятными (7). Такая реакция отражает изменение общественного мнения в 

пользу наращивания обороноспособности страны в условиях роста угроз безопасности, а также 

позицию руководства страны, взявшего на вооружение лозунги национализма и ликвидации 

препятствий тому, чтобы в мире с Японией считались как с «нормальным государством». Молодое 

поколение японцев, не испытавшее атомных бомбардировок, не настолько категорично в отрицании 

возможности обладания ядерным оружием. Более того, ядерное оружие воспринимается как способ 

обеспечения национальной безопасности, а также как средство повышения политического престижа. 

Как в 1993 г. высказался министр иностранных дел Японии Т.Кобаяси: «Все знают, что ядерное 

оружие — мощное политическое орудие в международной политике в реальном мире. Без ядерного 

оружия сегодня ни одна международная политическая инициатива Японии не будет иметь 

достаточного политического влияния» (6,с.77). 

Исследователи говорят, что преобладание ядерным оружием принесѐт Японии больше минусов, 

чем плюсов, поскольку этот факт настроил бы против нее международное сообщество, вызвал 

озабоченность в регионе, испортил отношения с США и привѐл бы к новому витку гонку ядерных 

вооружений в регионе и во всѐм мире (1,с.25). С другой стороны, этот факт, как укрепил бы позиции в 

мире, так и усилил военную безопасность Японии, окруженную со всех сторон ядерными 

соперниками – КНДР, КНР, Российская Федерация.  
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ABġ-ın keçmiĢ dövlət katibi Henri Kissincer "Dünya nizamı" adlı yeni əsərində müasir dö-

vrdə qlobal geosiyasətin əsas problemlərinə diqqəti yönəldir. Onun gəldiyi nəticə geosiyasətdə əsas 
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prinsiplərin yeniləĢməsidir. Bunun üçün böyük dövlətlər qüvvələrin balanslaĢdırılması siyasətinə 

qayıtmalıdırlar. Ancaq onlar bunu yeni Ģərtləri nəzərə almaqla etməlidirlər. H.Kissincer bu zaman 

Amerikanın liderliyini saxlamasını əsas məqamlardan biri hesab edir və bunu müxtəlif 

kontekstlərdə vurğulayır. Eyni zamanda, müəllif hazırda qlobal geosiyasətdə müĢahidə edilən zid-

diyyətləri də təhlil edir və dünyanın yeni nizamlama qaydalarını tapmalı olduğunu qeyd edir. 

Böhran var və bunu inkar etmək mümkün deyil.   

Bu baximdan ABġ-nın xarici siyasi prioritetləri Asiya regionuna  münasibətdə  elmi və siyasi  

dairələrdə  daima müzakirə obyektidir. Və  ilk  sual ABġ dövlətini regionda cəlb  edən  amillərin 

təhlilidir.  

Böyük dövlətlərin nüfuz uğrunda mübarizəsi dünyanın müxtəlif regionlarında gərgin vəziy-

yətin yaranmasına səbəb olur. Mərkəzi Asiya bu bağlılıqda istisna deyil. Burada uzun müddətdir ki, 

Rusiya, Çin, ABġ və Avropa Ġttifaqı arasında geosiyasi savaĢ müĢahidə olunur. Hazırda regionun 

əhəmiyyəti daha da artıb. Bunun səbəbləri sırasında qlobal geosiyasətdə cərəyan edən mürəkkəb 

prosesləri və enerji faktorunu göstərmək olar. Çinin həmin bölgəyə sürətlə nüfuz etməsi fonunda 

digər böyük güclər də addımlar atmaqdadırlar. Mövcud vəziyyətdə region dövlətləri arasında ixtil-

afların güclənməsi riskini də nəzərə almaq gərəkdir. Bunlar Mərkəzi Asiyanın geosiyasi əhəmiy-

yətinin yeni səviyyəyə yüksəldiyini göstərir (4,s.70). 

Amerikanın xarici siyasət kursunun dinamikası qlobal geosiyasət üçün əhəmiyyət daĢıyır. 

Dünyanın ən güclü dövlətinin həmin sahədə fəaliyyətindən çoxlu Ģeylər asılıdır.  

ABġ-ın Əfqanıstanda hərbi əməliyyatları davam etdirmək qərarına gəlməsindən sonra 

Mərkəzi Asiya regionunun qlobal geosiyasət üçün aktuallığı yeni səviyyəyə yüksəldi. Əslində, bu 

bölgə daim dünyanın böyük dövlətlərinin nüfuz uğrunda mübarizə məkanı olub. Hazırda həmin re-

gionla əlaqədar mürəkkəb vəziyyətin yaranması məsələyə xüsusi məzmun verir. ABġ 

Əfqanıstandan qoĢunlarını çəkməyi təxirə saldı. Mərkəzi Asiyada Rusiya, ABġ və Avropa Ġttifa-

qının maraqları ilə Çinin niyyətləri arasında müəyyən ziddiyyətlərin olmasına bağlıdır (3). 

ABġ-la Avropa Ġttifaqının həmin regionda geosiyasi maraqlarının olduğu məlumdur. Burada 

təhlükəsizlik və iqtisadi sahədə liderlik faktorları ön sıraya çıxarılıb. VaĢinqtonun həyata keçirdiyi 

iqtisadi və hərbi proqramlar göstərir ki, onun niyyətləri çox ciddidir (5).  

Belə ki, ABġ hazırda hərbi gücünü daha çox Asiya-Sakit okean hövzəsində cəmləĢdirir. Onun 

Əfqanıstanda da öz qoĢunlarının saxlaması bu kontekstdə ayrıca məna kəsb edir. Çin faktiki olaraq 

ABġ hərbi qüvvələri tərəfindən sudan və qurudan mühasirəyə alınmıĢ olur. 

Bu proses Yaponiya, Vyetnam, Sinqapur, Tayvan, Cənubi Koreya kimi region dövlətləri ilə 

Çin arasında ixtilafların yaranması ilə müĢayiət olunur. Deməli, Mərkəzi Asiya regionu VaĢinqton 

üçün daha əhəmiyyətli geosiyasi məkan statusunu ala bilər və çox güman ki, həmin istiqamətdə 

Amerika inadla hərəkət edəcəkdir. 

Lakin qeyd  etmək zəruridir ki,  Mərkəzi Asiya dövlətlərinin baĢçılari ABġ-nın Mərkəzi 

Asiyada olmasına ehtiyyatla  yanaĢırlar.  Və öz xarici siyasətini çoxsaylı vektor modeli əsasında 

qururlar. 

Seçki kampaniyasi zamani Obamanın Iraq münaqiĢəsinin həllini vəd edir və gündəliyə qoĢun-

ların çıxarılması məsələsini  qoyur. Lakin seçki dövründə verilən vədlər Ġraq problemin hazırkı 

vəziyyəti  ilə fərqlənir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, formal  olaraq müharibə rəsmən baĢa çatacaq, 

lakin ABġ hərbi qüvvələri Ġraqda qalacaq. 

Mərkəzi Asiya regionunda ABġ-nın strateji məqsədləri aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 siyasi sahədə regionun Rusiyadan, Çindən və Ġrandan ayrılmasi və öz təsirinin 

geniĢlməsi;  
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 iqtisadi sahədə regionun Cənubi Asiya istiqamətinə yönəldilməsi və Xəzər karbohi-

drogenlərinin əldə olunmasına çıxıĢın təmin edilməsi;  

 hərbi  sahədə - Rusiya, Ġran, Çin  və  Hindistan kimi böyük geosiyasi oyunçuların 

daxili sərhədləri yaxınlığında öz hərbi infrastrukturun formalaĢdırılması. 

Nəticə etibarilə  Asiyada ABġ-nın aĢağıdakı  prioritetlərini göstərmək olar: 

 Əfqanıstan və Pakistanda Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrinin səylərini 

dəstəkləmək üçün, eləcə də regionda sabitliyin bərqərar etmək naminə  Mərkəzi Asiya dövlətləri ilə 

əməkdaĢlığın artması. 

 regionda inkiĢaf və enerji resurslarının inkiĢafi və  diversifikasiyası. 

 siyasi liberallaĢdırılması və insan hüquqlarının dəstəyi. 

 bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı və iqtisadi islahatların aparılmasına köməklik. 

 dövlətlərin tam dağılmasının qarĢısının alınması.  

Barak Obamanın  administrasiyası  amerika siyasətinin ümumi vetorunu və varisliyini 

saxlayaraq  gücünü üç açar  proqramlarda cəmləĢdirib:  

1. təchizatın ġimalı Ģəbəkəsi (Northern Distribution Network, NDN); 

2. yeni  Ġpək  yolu (New Silk Road, NSR); 

3. Mərkəzi Asiya antinarkotik təĢəbbüs (Central Asia Counternarcotics Initiative, CACI) (2). 

Qeyd olunan konseptlər VaĢınqtonun Mərkəzi Asiyada məhkəmləndirmək niyyətini  göstərir. 

ABġ  dövlətinin bu  mövqeyi Moskva, Pekin və Tehranın  milli maraqlarına  ziddir. 

Ümumiyyətlə, hal-hazırda müxtəlif regionlarda baĢ verən münaqiĢələrin həllinin tapmaması 

və böyük dövlətlərin öz maraqları uğrunda mübarizəsinin daha da kəskinləĢməsi meydana saysız 

suallar çıxarıb. Mövcud dünya nizamının hansı səviyyəyə qədər dağılacağı ilə bağlı mütəxəssislər 

sual qaldırırlar. Onların fikirlərinə görə, hazırda müĢahidə edilən böhranlar, ixtilaflar və böyük dö-

vlətlərin nüfuz uğrunda güzəĢtsiz mübarizəsi qlobal miqyasda ciddi problemlər yaradıb. Bu proses 

getdikcə dərinləĢir və bütövlükdə dünya yeni köklü dəyiĢikliklər astanasındadır. Dünya siyasətində 

yeni güclü oyunçular da fəallaĢıblar. Professor Uolter Mid bunların sırasında Rusiya, Ġran və Çini 

ayrıca vurğulayır. Səbəb isə ondan ibarətdir ki, bu ölkələr ABġ-ın liderlik etdiyi hazırkı dünya ni-

zamına alternativ yaratmağa çalıĢırlar (1,s.204). 

Müxtəlif regionlarda münaqiĢələr  səngimir və hətta daha qorxulu məzmun almıĢdır. Yaxın 

ġərq, Cənubi Qafqaz, Ukrayna, Mərkəzi Asiya, ġimali Afrikada özünü göstərən ziddiyyətlərin 

təhlükəsi odur ki, bu regionlarda meydana gələn problemlərdə məhz böyük dövlətlərin öz maraqları 

uğrunda apardıqları mübarizə ciddi rol oynayıb. Dünya nizamına bu müstəvidə nəzərə saldıqda, 

həqiqətən, onun köklü dəyiĢikliklərə məruz qala biləcəyini qəbul etmək lazım gəlir. 

Belə bir Ģəraitdə ABġ-nın xarici siyasi  prioritetləri, xüsusən də Asiya regionu  ilə bağlə prior-

itetlər yaranan vəziyyətə uyğun olmali və reallağı nəzərə  almalıdır.  

Dünya lideri  olmagdan  ötrü  Amerika BirləĢmiĢ ġtatları regionlaĢma nəticəsində  yüksələn  

dövlətlərin maraqlarını nəzərə  almaqla belə bir  siyasət aparmalıdır  ki, ona  qarĢı  yaranan mənfi 

mövqey  nəticəsində beynəlxalq münasibətlər sistemində tarazliq qanunun təmin olunmasına 

mühüm Ģərait  olsun.   
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lobbilər arasında mükəmməl təşkilatlanmaya sahib olmağı və arxasındakı maliyyə dəstəyi ilə 

klassik lobbi anlayışından kənarda bir yerə sahibdir. Lobbinin ABŞ xarici siyasətinin for-
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ABġ-ın xarici siyasəti dünyanın hər yerində meydana gələn hadisələri formalaĢdırmaq 

iqtidarına sahibdir. ġübhəsiz ki, bunun ən çox müĢahidə olunduğu yer qeyri-sabitliyin hökm 

sürdüyü, lakin böyük strateji əhəmiyyətə sahib olan Yaxın və Orta ġərq regionudur. Hər bir dövlətin 

xarici siyasətinin ana hədəfi öz maraqlarını təmin etməkdir. ABġ yeganə ölkədir ki, beynəlxalq 

siyasətə sahib olub, dünya ağalığına iddia edir. Yaxın tarixdə, xüsusilə də, 1967-ci ildə baĢ verən ―6 

günlük müharibə‖dən sonra ABġ-ın Yaxın və Orta ġərqlə bağlı siyasətinin mərkəzində isə Ġsrail 

dayanmaqdadır. Bu dönəmdə ABġ həm də Ġsrailin ən böyük silah təminatçısı halına gəlir. (1, s.358) 

Onun Ġsrailə olan dəstəyi ilə demokratiyanı bütün bölgəyə yaymaq cəhdləri Ərəb və Müsəlman dü-

nyasını təhrik etmiĢ və ABġ-ın təhlükəsizliyini təhlükəyə atmıĢdır. 

ABġ-ın siyasi tarixində bu vəziyyətə baĢqa bir nümunə yoxdur. Necə olur ki, ABġ baĢqa bir 

ölkənin maraqları uğrunda öz təhlükəsizliyini ikinci plana ata bilir? Ġki ölkə arasında qurulan yaxın 

münasibətin strateji maraqlardan və ya Ģərtlərin yaratdığı məcburiyyətdən irəli gəldiyini düĢünənlər 

də vardır. Lakin heç bir açıqlama ABġ-ın Ġsrailə təmin etdiyi maddi və diplomatik dəstəyi izah 

etməyə kifayət edə bilməz. ABġ-ın Yaxın və Orta ġərq siyasəti əsasən ABġ-ın daxili siyasətinə, 

ancaq hər Ģeydən əvvəl ―Ġsrail lobbisi‖ motivinə əsaslanır. BaĢqa qruplar da bu günə qədər öz 

istəkləri ilə ABġ-ın xarici siyasətinə təsir etməyi bacarsa da, heç bir lobbi ABġ siyasətini onun 

beynəlxalq maraqları orbitindən bu qədər uzaqlaĢdırmağı bacarmamıĢdır. Bunu həyata keçirərkən 

isə amerikan xalqını ABġ və Ġsrail maraqlarının əslində eyni olduğuna inandırmağı bacarmıĢdır. 

1973-cü il Ərəb-Ġsrail müharibəsindən bəri rəsmi VaĢinqtonun Ġsrailə verdiyi dəstək baĢqa heç 

bir ölkə ilə qarĢılaĢdırılmayacaq qədər böyükdür. Ġsrail 1976-cı ildən bəri illik göstəricidə ABġ-ın 

hərbi və maddi dəstəyinin ən böyük alıcısıdır, ikinci Dünya Müharibəsindən bəri isə ümumən ən 

böyük yardımı alan ölkədir. Ġsrail hər il 3 milyard dollar birbaĢa yardım almaqdadır ki, bu da ABġ-

ın xarici yardım büdcəsinin 20%-ni təĢkil edir. (3, s.13) AdambaĢına düĢən illik gəliri baxımından 

Ġspaniya, Cənubi Koreya kimi ölkələrlə yarıĢan Ġsrail kimi bir dövlətə hələ də bu qədər yardım 

edilməsi olduqca diqqət çəkici bir məqamdır.  

Sadəcə bununla bitmir. ABġ digər ölkələrə yardımı il ərzində dörd hissəyə bölməklə edirsə, 

Ġsrailə hər maliyyə ilinin əvvəlində yardım bütöv halda göndərilir. Bu isə nəticədə Ġsrailin faizdən 

daha çox qazandığı mənasına gəlir. Eyni zamanda bu ölkə aldığı yardımı necə xərclədiyinə dair 

hesabat verməyən yeganə ölkədir. ABġ həmçinin Ġsrailin nüvə silahı əldə etməsi məsələsini də 

görməzdən gəlir. 

Bütün bunlardan savayı VaĢinqton Ġsrailə diplomatik dəstək də verir. O, Ərəb ölkələrinin 

Ġsrailin nüvə sursatını MAGATE-nin gündəminə gətirmə cəhdlərinə də maneə olur. ABġ müharibə 

zamanı Ġsrailə yardım edir və sülh zamanı da onun tərəfini saxlayır. 1973-cü ildə Ġsrailə silah-sursat 

tədarük edən Nikson hökuməti, Sovetlərin müdaxiləsi zamanı da Ġsraili qorumuĢdur. Bu mövqeyini 

VaĢinqton 1993-cü ildə Oslo barıĢ anlaĢmaları ilə nəticələnən müzakirələr zamanı da qorumuĢdur. 

Bu hadisələr zamanı Ġsraillə ABġ rəsmiləri arasında fikir ayrılıqları yaĢansa da, bu ABġ-ın öz 

həmlələrini Ġsraillə aktiv Ģəkildə koordinasiya etməsi və Ġsrailin mövqeyini dəstəklədiyi gerçəyini 

dəyiĢmir. Əslində C. BuĢ hökumətinin Ġraqın iĢğalı ilə baĢlayan həddən artıq iddialı Böyük Orta 

ġərq planı qismən də olsa, Ġsrailin bölgədəki strateji mövqeyini gücləndirmək üçün təĢkil olun-

muĢdu. 

Amerika-Ġsrail Ġctimai Əlaqələr Komitəsi (AĠPAC) rəsmi saytına əsasən: ―ABġ və Ġsrail 

Yaxın və Orta ġərqdə artan strateji təhdidlər qarĢısında xüsusi bir əməkdaĢlıq qurmuĢdur. Bu 

əməkdaĢlıq həm Ġsrail, həm də ABġ tərəfinə mühüm xeyir gətirməkdədir.‖ Bu iddia Ġsrailin 

dəstəkçiləri arasında Ģübhəsiz doğru olaraq qəbul edilir, eyni zamanda həm Ġsrail siyasətçiləri, həm 

də ABġ-dakı Ġsrail tərəfdarları tərəfindən ictimaiyyətə tez-tez xatırladılır. Ġsrail ―Soyuq müharibə‖ 



82 
 

ərəfəsində strateji əhəmiyyətə sahib olmuĢ, 1967-ci ildəki ―6 günlük müharibə‖-dən sonra ABġ-ın 

vəkili olaraq Ġsrail Sovetlərin geniĢlənməsini məhdudlaĢdırmağa yardım etmiĢ, Misir və Suriya kimi 

sovetpərəstlərə biabırçı məğlubiyyətlər yaĢatmıĢdır, nadir hallarda da olsa, Ġordaniya kralı Hüseyn 

kimi ABġ müttəfiqlərinə yardım etmiĢ, hərbi hünəri ilə Moskvanı zəifləməkdə olan müttəfiqlərini 

dəstəkləməyə məcbur etmiĢ, bununla da bitməyib ABġ-a Sovetlərin gücü haqqında kəĢfiyyat 

məlumatları almaqda yardım etmiĢdir.  

Yenə də bu dönəm ərzində Ġsrailin strateji əhəmiyyətini çox böyütmək düzgün olmazdı. Çünki 

Ġsraili dəstəkləmək ABġ üçün böyük xərc tələb etməklə yanaĢı, onun Ərəb dünyası ilə olan münasi-

bətlərini daha da qarıĢıq hala gətirmiĢdir. Məsələn, ABġ-ın 1973-cü ildə Ərəb-Ġsrail müharibəsi za-

manı Ġsrailə 2,2 milyard dollarlıq hərbi yardım etmək qərarı OPEC-in neft embarqosu tətbiq 

etməyinə yol açmıĢ və Qərb iqtisadiyyatına böyük dərəcədə hiss olunan problemlər yaĢatmıĢdır. 

Böhran nəticəsində neftin qiyməti 3 qat artmıĢdır. (2, s.136) Bundan baĢqa Birinci Körfəz 

müharibəsi zamanı da Ġsrailin strateji əhəmiyyətsizliyi ortaya çıxdı. Belə ki, ABġ Ġraq əleyhinə 

koalisiyaya zərər verməkdən çəkindiyi üçün Ġsrailin hava bazalarından istifadə edə bilmədi.  

ABġ-dakı Ġsrail lobbisi və dəstəkçiləri 4 səbəbdən ötrü ölkənin heç bir Ģəksiz ABġ dəstəyinə 

layiq olduğuna inanır: 

1. Zəif və düĢmənlərlə əhatələnmiĢ bir ölkə olduğundan. Ġsrail tez-tez zəif və düĢmən 

əhatəsində olan br ölkə kimi rəsm edilir. Bir növ ərəb Goliat tərəfindən dövrələnən Hz. Davud hek-

ayəsi insanlara müxtəlif müəlliflər tərəfindən planlı Ģəkildə aĢılandı. Lakin həqiqəti axtarsaq, vəziy-

yətin əslində bunun tam əksi olduğunu görərik. DüĢünülənin əksinə, 1947-ci ildə müstəqillik 

savaĢında sionistlərin daha böyük, daha təkmil və daha yaxĢı idarə olunan hərbi gücü vardı. Israil 

Müdafiə Qüvvələri 1956-da Misirə və 1967-də Misir, Ġordaniya və Suriyaya qarĢı tez və asan uğur-

lar əldə etmiĢdi. Bu zaman hələ Ġsrailə böyük həcmli ABġ yardımı edilmirdi. Bu qələbələr Ġsrail 

xalqının vətənsevərliyinin, əzminin, təĢkilatlanmağının göstəricisi olsa da, eyni zamanda Ġsrailin 

hələ ilk illərdən bəri yardıma o qədər də möhtac olmadığını da göstərir.  

Bu gün isə Ġsrail Yaxın və Orta ġərqdə ən böyük hərbi gücə malik dövlət hesab olunur. Kon-

vensional gücləri öz qonĢularından qat-qat üstün olduğu kimi, bölgədə yeganə nüvə silahına sahib 

olan ölkə də odur. Əgər zəif olanı müdafiə etmək inandırıcı təməllərə əsaslanan bir səbəb olsaydı, 

onda ABġ Ġsrailin rəqiblərini müdafiə etməli idi. 

2. Amerikanın dəstəyi çox zaman Ġsrailin düĢmən diktatorlarla əhatələnmiĢ dost demokratiya 

dövləti olması ilə əlaqələndirilir. Bu səbəb inandırıcı görünsə də, ABġ-ın Ġsrailə verdiyi bu həcmli 

böyük dəstəyi açıqlamır. Nəticədə, dünyanın hər yerində demokratiyanı mənimsəyən ölkələr var, 

lakin onlardan heç biri Ġsrailin aldığı qədər dəstək almır. KeçmiĢ dönəmlərdə də ABġ öz maraqları 

uğrunda demokratik hökumətləri devirmiĢ və diktatorları dəstəkləmiĢdir. Müasir dövrdə də hələ bir 

sıra diktatorlarla isti münasibətlərini saxlayır. 

Ġsrail demokratiyasının bəzi ünsürləri Amerikanın təməl dəyərlərinə də uyğun gəlmir ki, bu da 

―Ortaq demokratik dəyərlər‖ səbəbini zəiflədən amillərdəndir. ABġ insanların din, irq və ya etnik 

kök baxımından bərabər hüquqlara sahib olmalı olduğu liberal demokratiyaya əsaslanır. Fəqət Ġsrail 

bir yəhudi dövləti olaraq qurulduğunu açıq Ģəkildə bəyan etmiĢdir. Burada vətəndaĢlıq qan prinsip-

inə əsaslanır. Bu cür təfəkkür mövcud olduqda, 1,3 milyonluq ərəb nüfuzunun ikinci sinif vətəndaĢ 

münasibəti görməyi heç də təəccübləndirici deyil. Burada mövcud qanunlara görə, Ġsrail vətəndaĢı 

ilə evlənən Fələstinlilərə Ġsrail vətəndaĢlığı verilmədiyi kimi, onlara Ġsraildə yerləĢmə icazəsi də 

verilmir. Ġsrail insan hüquqları barədə təĢkilatlar isə bunu ―irqçi qanun‖ deyə adlandırır. 

Ġsrailin tam demokratik ölkə olmağı barədə iddialar həm də ona görə düzgün deyil ki, bu dö-

vlət fələstinlilərin özlərinə aid bir ölkə qurmaq haqqını Ģiddətlə rədd edir. Ġsrail rəsmi anlamda 
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demokratik ölkə ola bilər, lakin əhatə dairəsində yerləĢən milyonlarla fələstinlini siyasi hüquqların-

dan məhrum etməsi ―ortaq demokratik dəyərlər‖ amili ilə düzgünlük təĢkil etmir. 

3. Yəhudi xalqına keçmiĢdə böyük əzablar verilib və bu səbəbdən onlar xüsusi münasibət 

göstərilməsinə layiqdirlər. Bu səbəbin göstərilməsində əsas rol oynayan amil isə Holokost- Na-

sistlərin yəhudi soyqırımı baĢda olmaqla xristian aləmi tərəfindən gördüyü zülmdür. Yəhudilərin 

antisemitizmdən, yəni yəhudi əleyhdarlığının mirasından zülm gördüyü Ģübhəsizdir. Onların 

əleyhinə törədilən cinayətlər nəzərə alındıqda Ġsrail dövlətinin də qurulması normal bir proses olar-

aq görülür. Lakin unutmaq olmaz ki, Ġsrailin də qurulması baĢqa bir üçüncü tərəf olan Fələstin 

xalqına qarĢı cinayətlər törədilməsinə səbəb oldu.  

Məsələnin tarixçəsinə diqqət etsək: Siyasi sionizm XIX əsrin sonlarında ciddi olaraq for-

malaĢmağa baĢlayanda Fələstindəki yəhudilərin sayı 15 minə qədər idi. Məsələn, 1893-cü ildə 

ərəblər əhalinin 95%-ni təĢkil edirdi. Osmanlı hakimiyyətində olsalar belə, Fələstin xalqı artıq 

təqribən 1300 il idi ki, bu torpaqlarda yaĢayırdılar. Ġsrail ilk qurulduğu zaman belə, yəhudilər Fələs-

tin nüfuzunun təqribən 35%-ni tərkil edirdi və torpaqların cəmi 7%-də yaĢayırdı. (3, s.16) 1947-

1948-ci illərdə yəhudilər 700-800 min fələstinlini öz torpaqlarından çıxardı. Bu günə qədər də heç 

bir Ġsrail hökuməti Fələstin xalqının öz dövləti qurması məsələsinə müsbət yanaĢmayıb.  

Avropanın yəhudilərə qarĢı törətdiyi cinayətlər Ġsrailin var olmaq haqqını Ģübhəsiz Ģəkildə 

ortaya qoyur. Lakin bəzi radikal islamçılar bu ölkəni yer üzündən silmək barədə təhdidlər ortaya 

qoysa da, Ġsrailin mövcudluğu təhlükə altında görülmür. Eyni zamanda yəhudi xalqının da əzablı 

keçmiĢi bu gün ―nə olursa olsun ABġ Ġsraili dəstəkləməlidir‖ deyə bir nəticəyə gəlinməsinə səbəb 

olmamalıdır.  

4. Sonuncu səbəb isə Ġsrailin bütün təhriklərə baxmayaraq daim sülh istəyən bir ölkə olması 

barədə atılan iddialardır. Onların fikrincə isə, ərəblər pislik və vəhĢəti üstün tuturlar. Lakin tarixi 

araĢdırmalar da ortaya qoymuĢdur ki, ilk dönəm sionistləri də fələstinlilərə qarĢı insani rəftar 

etməyiblər. Həmin araĢdırmalar göstərir ki, Ġsrail 1947-1948ci illərdə quruluĢu ərəfəsində 

soyqırımı, təcavüz daxil olmaqla hər cür etnik təmizləmə üsulundan istifadə etmiĢlər.  

Göründüyü kimi, bu sadalananlardan heç biri ABġ-ın Ġsrailə olan dəstəyini izah etməyə 

kifayət etmir. Bəs bu yardımı necə izah etmək olar? Onun əsas mənbəyi ABġ-dakı yəhudi lobbisi 

hesab olunur. Əgər Lobbi Amerikanın siyasi sistemini manipulyasiya etmək qabiliyyətinə malik 

olmasa idi, Ġsraillə ABġ arasındakı münasibətlər bugünkü mövqeyindən xeyli dərəcədə uzaq olardı.  

Yəhudi Lobbisi termini ABġ xarici siyasətini Ġsraildən yana bir istiqamətə çəkmək üçün aktiv 

olaraq fəaliyyət göstərən Ģəxslərin və qurumların koalisiyasını ifadə etmək üçün iĢlədilir.  

Yəhudi lobbisi ABġ-dakı lobbilər arasında mükəmməl təĢkilatlanmaya sahib olmağı, medianı 

öz məqsədləri üçün istifadə gücü və arxasındakı maliyyə dəstəyi ilə klassik lobbi anlayıĢından 

kənarda bir yerə sahibdir. Konqres və ABġ xarici siyasətini formalaĢdıranların üstündə böyük təsir 

gücünə malik olan yəhudi lobbisi, həmçinin ABġ-dakı yəhudi toplumunun da dəstəyini alır. (4, 

s.54)  

Bu termindən istifadə edərkən qeyd etmək lazımdır ki, lobbinin mərkəzi idarəçiliyini təĢkil 

edən bir hərəkat da mövcud deyil. Lobbi daxilində də bəzi Ģəxslər arasında fikir ayrılığı yaĢana 

bilir. Burada lobbinin mərkəzində amerikalı yəhudilər vardır. Bu Ģəxslər ABġ-ın xarici siyasətini 

Ġsrailin maraqlarını dəstəkləyəcək Ģəklə salmaq üçün böyük addımlar atırlar. Lobbinin fəaliyyəti 

sadəcə Ġsrail tərəfdarı olan namizədlərə səs verməkdən ibarət deyil. Onun fəaliyyətləri arasında 

ərizə yazmaq, maliyyə yardımları etmək və Ġsrail tərəfdarı qurumları dəstəkləmək var. Lakin bütün 

amerikalı yəhudilər bu lobbinin bir hissəsi deyil, çünki Ġsrail məsələsi onlardan bəzilərini demək 

olar ki, heç maraqlandırmır.  
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Məsələn, 2004-cü ildə təĢkil olunan bir anketdə amerikalı yəhudilərin 36%-i Ġsraillə olan 

əlaqəsini ―zəif‖ və ya ―yoxdur deyiləcək qədər az‖ olaraq müəyyənləĢdirib. (7)  

Amerikanın yəhudiləri Ġsraildəki siyasi hadisələrlə bağlı da fikir ayrılığında ola bilirlər. 

AĠPAC və böyük Yəhudi TəĢkilat Rəhbərlərinin Konfransı (CPMJO) kimi Lobbinin maraqlarını 

güdən əsas qurumlar Ġsrailin Likud partiyasının geniĢlənmə siyasətini dəstəkləyən radikallar 

tərəfindən idarə olunur. Digər tərəfdən, ABġ-dakı yəhudi əsillilərin böyük bir qismi Fələstin xalqına 

bəzi güzəĢtlər verilə biləcəyi fikrini dəstəkləyir. Yəhudi Azadlıq Səsi kimi bəzi müxalif qisimlərin 

fikrincə də, Fələstin üzərindən təzyiqlər götürülməlidir. Bu cür fikir ayrılıqlarına baxmayaraq həm 

radikal düĢüncəlilər, həm də məsələyə mülayim yanaĢanlar ABġ-ın Ġsraili dəstəkləməsinin vacibli-

yinə inanır.  

Yəhudi əsilli öz nüfuzunu qaldırmağa çalıĢan amerikan liderlərin mütəmadi olaraq Ġsrail 

rəhbərləri ilə fikir mübadiləsi həyata keçirməyi təəccüblü deyil. Bu insanlar üçün Ġsrailin siyasətini 

tənqid etmək heç də asan deyil. Yəhudi əsilli amerikan liderlər Ġsrailə təzyiq etmək fikrini əksər 

hallarda dəstəkləmirlər. Bu səbəbdən 2003-cü ildə Ġsrailin mübahisələrə səbəb olan təhlükəsizlik 

divarının inĢasını dayandırmaq barədə Ġsrailə təzyiq etməsi üçün prezident C. BuĢa məktub yazan 

Dünya Yəhudi Konqresinin rəhbəri Edgar Brofman ―xainlik‖ ilə günahlandırılmıĢdır. (8) 2005-ci 

ildə Ġsrail Siyasət Forumu rəhbəri Seymour Reichin dönəmin Dövlət Katibi Kondolize Raysdan 

Ġsrailə Qəzza bölgəsindəki sərhəd keçidini təkrar açmağı üçün təzyiq etməsi barədə tövsiyəsi yenə 

qalmaqallı hadisələrə səbəb olmuĢdu. (9)  

Amerikan yəhudilər ABġ xarici siyasətini təsir altına salmaq üçün müxtəlif qurumlar da 

yardıblar. Bunlar arasında Yəhudi Federasiyalar ġurası, Milli Yəhudi Toplumu Məsləhət ġurası, 

AĠPAC və s. qeyd oluna bilər. Bunların arasında ən təsirlisi və ən çox tanınanı və ABġ-da 

seçkilərdə ən çox rol oynayanı Amerika-Ġsrail Ġctimai Əlaqələr Komitəsidir (AĠPAC). (5, s.129) 

Yəhudi qurumları arasında bu cür geniĢ mövqeyə sahib olduğundan onun haqqında bəzi qeydlər 

aparılmalıdır: Bu qurum 1954-cü ildə Ġctimai Əlaqələr Amerikan Sionist Komitəsi adı altında 

quruldu və 1959-cu ildə Amerika-Ġsrail Ġctimai Əlaqələr Komitəsi (AĠPAC) adını aldı. Amerikan 

sionist hərəkatını dəstəkləyici ictimai əlaqələrlə bağlı fəaliyyətlə məĢğul olmaq, Ġsraillə ABġ 

arasındakı münasibətləri inkiĢaf etdirmək üçün hökumət səviyyəsində iĢlər görmək məqsədi ilə 

qurulan təĢkilat bu gün 55 mindən çox üzvü və regional Ģöbələri ilə ən böyük Amerikan-Yəhudi 

qurumu halına gəlmiĢdir. AĠPAC-ın yayımları, ABġ-ın Ġsrail və ümumi Ģəkildə Yaxın və Orta ġərq 

siyasəti ilə əlaqədar təmin etdiyi məlumatlar Amerikanın siyasət yaradıcılarının müraciət etdiyi 

qaynaqlardan oldu. AĠPAC Konqres və Senat seçkilərində qurumun məqsədlərinə uyğun olaraq 

əməkdaĢlıq edə biləcək namizədlər lehinə təbliğat həyata keçirməklə də məĢğul olur. Bundan baĢqa 

Konqres və Senat üzvlərinə çıxıĢ mətnləri hazırlamaq, məlumat toplamaq, strateji məsləhət vermək 

xidməti təqdim etmək kimi geniĢ fəaliyyəti olan AĠPAC digər yəhudi qurumları ilə ə birgə koordi-

nativ fəaliyyət göstərir. (6, s.73-74) 

Ġsrailə olan hərbi və iqtisadi yardımları təĢviq edən və bunları izləyən yəhudi lobbisi ABġ 

xarici siyasətini həyata keçirənlərin baxıĢlarının Ġsrailin lehinə olmasında mühüm nailiyyətlər əldə 

ediblər. ―Fortune‖ jurnalının gerçəkləĢdirdiyi anketdə Konqres üzvləri və iĢçilərindən VaĢinqton-

dakı ən güclü lobbilərin sıralaması istənib. Fəaliyyəti baxımından AĠPAC Amerikan Təqaüdçülər 

Dərnəyindən sonra ikinci yerdə, lakin Amerika ĠĢçi Federasiyası, Sənaye Cəmiyyətləri Komissiyası 

və Milli Silah Dərnəyi kimi iri qurumlardan əvvəldə yer almıĢdır. (10)  Lobbinin üzvləri arasında 

J.Bolton kimi neo-mühafizəkarlar, ―Wall Street‖ jurnalının redaktoru R. Bartley, əvvəlki təhsil nazi-

ri V. Bennet, əvvəlki BMT nümayəndəsi J. Kirkpatrick, məqalə yazarı C. Vill kimi yəhudi olma-

yanlar da vardır.  Lobbi ABġ-ın Ġsraili dəstəkləməsi üçün 2 əsas strategiya müəyyənləĢdirib: 



85 
 

1. VaĢinqtonda təsir gücünü, nüfuzunu ustalıqla istifadə etmək. Bu yolla lobbi ABġ 

Konqresinə və Hökumətə Ġsraili dəstəkləmək üçün təzyiq edir. Qanun və ya siyasətin 

idarəedicilərinin özlərinin fikirləri nə olursa olsun, Lobbi Ġsraili dəstəkləməyin düĢüncələrin ―ən 

ağıllısı‖ olduğunu göstərməyə cəhd edir. 

2. Lobbi Ġsrail haqqında cəmiyyətin düĢüncəsinin müsbət olması üçün hər cür tədbirə əl atır. 

Buna nail ola bilmək üçün Ġsrail və onun quruluĢu haqqında əfsanələr yayır, gündəlik siyasi müza-

kirə meydanında Ġsrail tərəfinin reklamını edir. Buradakı əsas məqsəd Ġsrail haqqındakı mənfi 

fikirlərin, tənqidlərin gün iĢığına çıxmasına mane olmaqdır. Müzakirələri nəzarət altına almaq ABġ 

dəstəyinin əldə olunmasının açarıdır, çünki bu cür nəzarət olmazsa, amerikalılar baĢqa siyasi 

meyllərə gedə bilər.  

Soyuq müharibə dövründə ABġ-da mövcud olan anti-kommunist, Ģərq bloku əleyhinə olan 

atmosfer ilə Ġsraili əlaqələndirən və Ġsraili Qərb tərəfdarı, Amerikanın maraqlarının müdafiəçisi, 

demokratik ölkə olaraq təqdim etməyə nail olan lobbi bəzi dövrlərdə də yəhudi olmayan qruplarla 

koalisiyaya daxil olaraq Amerika ictimaiyyətində Ġsrail tərəfdarı, onu dəstəkləyən bir havanın 

yaranmağına səbəb oldu. (6, s.71) 

Lobbinin fəaliyyətini bu qədər güclü edən onun ABġ Konqresindəki mövqeyi hesab olunur. 

Burada Ġsrail demək olar ki, tənqid olunmaz mövqedədir. Bu halın özü belə olduqca təəccüblüdür, 

çünki Konqres mübahisəli vəziyyətləri müzakirə etməkdən heç vaxt yayınmaz. Konqresdə Lobbinin 

bu uğurunun əsas səbəbi bəzi nüfuzlu üzvlərin sionist olmağı ilə əlaqədardır, məsələn , D.Armey. 

Bu Ģəxs 2002-ci ildə ―xarici siyasətdə bir nömrəli vəzifəm Ġsraili qorumaqdır‖ demiĢdi. (11) Hal-

buki hər hansı bir konqres üzvünün birinci vəzifəsi Amerikanı qorumaq olmalıdır. Yəhudi senator-

lar və Konqres üzvlərinin daimi məqsədi ABġ-ın xarici siyasətini Ġsrail maraqları ilə uyğun-

laĢdırmaqdır.  

Lobbinin digər bir güc mənbəyi isə Ġsrail tərəfdarı olan Konqres üzvləridir. Lakin bununla 

belə, Lobbinin Konqresdəki nüfuzunun əsas qaynağı AĠPAC olaraq qalır. AĠPAC-ın uğurunun sirri 

onu dəstəkləyən senatorluğa namizəd olanları və Konqres üzvlərini mükafatlandırması və onun 

əleyhinə olanları isə cəzalandıra bilməsidir. Pul ABġ seçkilərində olduqca mühüm əhəmiyyət 

daĢıyır və AĠPAC tərəfdarları da maliyyə dəstəklərini bu qurumdan alırlar. Ġsrailə müxalif mövqedə 

dayanan namizədlər qarĢı tərəfin güclü AĠPAC yardımı alacağına əmin ola bilərlər. Bundan baĢqa 

AĠPAC həm də məktub yazma kompaniyaları təĢkil edir və qəzet redaktorlarına Ġsrail tərəfdarı 

namizədləri dəstəkləməsi barədə təzyiq edir. 

Lobbinin Konqresdən əlavə Ġcra Hakimiyyəti üzərində də qeydə dəyər nüfuzu var. Bu 

nüfuzun bir hissəsi isə yəhudi seçicilərin prezident seçkilərində sahib olduqları təsir gücündən  irəli 

gəlir. Ümumu əhaliyə nisbətdə sayları 3%-dən az olsa da, hər iki partiya namizədlərinin baĢçılıq 

etdiyi seçim kompaniyalarına maliyyə yardımı həyata keçirirlər. ―WaĢinqton Post‖ qəzetinin 

təxmininə əsasən yəhudi seçicilər Demokrat partiyası namizədlərinin ehtiyacı olan maliyyə 

yardımının 60%-ni həyata keçirir.(12) Yəhudi seçicilərin çoxu səsvermədə iĢtirak edirlər. Kaliforni-

ya, Pensilvaniya, Florida, Nyu York kimi Ģtatlarda toplum halda yaĢayırlar. BaĢ-baĢa keçən seçim 

yarıĢlarında mühüm səsvericilər olaraq göründükləri üçün prezidentliyə namizədlər yəhudi 

seçiciləri öz tərəfinə çəkmək üçün əlindən gələni edirlər.  

Lobbidə fəaliyyət göstərənlərin həyata keçirdiyi bir digər addım isə iqtidardakı idarəçiliyi ələ 

almaqdan ibarətdir. Ġsrail tərəfdarı olan güclər yəhudi xalqına tənqidi yanaĢan Ģəxsiyyətlərin xarici 

siyasət sahəsində mühüm vəzifələrə gətirilməsinə mane olurlar. Cimi Karter Corc Bollu dövlət kati-

bi vəzifəsinə gətirmək istəyirdi. Lakin onun Ġsrailə qarĢı tənqidi yanaĢması olduğunu və lobbinin bu 
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təyin olmaya qarĢı çıxacağını bildiyindən bunu etmədi. (3, s.14) Belə bir kriteriyanın mövcudluğu 

siyasətə atılmağa çalıĢan hər kəsin elə ən əvvəldən Ġsrail dəstəkçisi halına gətirir.  

Bu cür təzyiqlər indi də davam edir. 2004-cü ildə Prezidentliyə namizəd olan Hovard Din 

ABġ-ın Ərəb-Ġsrail münaqiĢəsində daha bitərəf rol almalı olduğunu dedikdə, Senator C.Liberman 

onu Ġsraili satmaqla günahlandırmıĢ və onun çıxıĢının ―məsuliyyətsiz‖ olduğunu qeyd etmiĢdi. 

Bunun arxasınca, Konqresdəki yuxarı səviyyəli Demokrat üzvlərin demək olar ki, hamısı Dinin 

sözlərini ağır formada tənqid edən bir məktuba imza atdı. (13) Lakin bu narahatlıq yersiz idi. Çünki 

Hovard Din Ġsrail mövzusunda kəskin mövqeyi olan bir insan idi. Onun seçim kompaniyasını 

birlikdə təĢkil etdiyi insan keçmiĢ AĠPAC üzvü idi. Müsahibələrinin birində Din Yaxın və Orta ġərq 

məsələsindəki mövqeyinin mülayim ―Peace now, America‖ qurumuna nəzərən daha çox AĠPAC ilə 

üst-üstə düĢdüyünü açıqlamıĢdı. (14) Dinin əsas tövsiyəsi tərəflərin mövqeyini yaxınlaĢdırma və bu 

prosesdə Amerikanın dürüst və ədalətli vasitəçi olması idi. Bunun radikal bir fikir olduğunu demək 

çətin olsa da, lobbinin bunun əleyhinə iĢ baĢlatması üçün kifayət idi. Çünki lobbinin fikrincə, Ərəb-

Ġsrail münaqiĢəsində ədalətli davranmaq olmaz. 

Lobbinin öz məqsədlərinə nail olmasında kömək olan bir digər ünsür də Ġsrail tərəfdarı olan 

Ģəxslərin Ġcra Hakimiyyəti orqanında mühüm vəzifələrdə iĢləməyidir. Məsələn, Klinton administra-

siyası zamanı Yaxın və Orta ġərq siyasəti əksər hallarda Ġsrail və ya Ġsrail tərəfdarı olan qurumlarla 

yaxın əlaqələrə malik siyasətçilər tərəfindən müəyyənləĢdirildi. Bunların arasında AĠPAC-ın 

araĢdırmalara mərkəzinin əvvəlki müdir müavini və Ġsrail Tərəfdarı Yaxın ġərq Siyasəti üçün 

VaĢinqton Ġnstitutu (WĠNEP) qurucularından olan Martin Ġndik, hökumətdən çıxdıqdan sonra 2001-

ci ildə WĠNEP-ə qoĢulan Denis Ross və əvvəl Ġsraildə yaĢamıĢ, ora ilə sıx bağları olan Aron Miller 

göstərilə bilər.  

Bu insanlar 2000-ci ildə Kemp-Devid zirvə toplantısında da Prezident Klintonun köməkçiləri 

sırasında idilər. Onlar Oslo barıĢ anlaĢmalarını dəstəkləyir və Fələstinin azadlığına qarĢı mülayim 

mövqe göstərirdilər, ancaq etməyə hazır olduqları güzəĢtlər heç vaxt Ġsrailin qəbul edə 

biləcəklərindən daha çox deyildi. Kemp-Devid sammitində Amerika nümayəndəsi öz çıxıĢını Ġsrail 

prezidenti Ehud Barakdan aldı və müzakirə maddələrini də əvvəlcədən müəyyənləĢdirdi. Ən 

əhəmiyyətlisi isə o idi ki, ixtilafı həll etmək üçün özlərinə aid olan bir fikir belə təqdim etmədilər. 

Ona görə də, Fələstin təmsilçilərinin ―Ġki Ġsraillə birlikdə bazarlıq edirik‖ ifadələrinə də 

təəccüblənmək doğru olmazdı. Belə vəziyyət C. BuĢ dövründə özünün yüksək səviyyəsinə çatdı. 

Kabinetin ağır artilleriyaları E. Abrams, C. Bolton, L. Libbi, R. Parl, P. Volovitz və s. kimi Ġsrail 

tərəfdarı Ģəxslərdən ibarət idi. 

Dövlət siyasətinə birbaĢa təsir etməklə yanaĢı lobbi, eyni zamanda, ictimaiyyətin Ġsrail və Or-

ta ġərq haqqındakı düĢüncələrini formalaĢdırmaq üçün də böyük səylər göstərir. Lobbi Ġsrail 

mövzusunda açıq müzakirələrin keçirilməsini dəstəkləmir, çünki belə müzakirələrin ABġ-ın Ġsrailə 

dəstək istiqamətini tutan xarici siyasət xəttinin dəyiĢməsindən çəkinir. Bu baxımdan Ġsrail tərəfdarı 

olan təĢkilat və digər qurumlar xalqın gündəmini müəyyənləĢdirməkdə mühüm rol oynayan medi-

anı, düĢüncə quruluĢları və akademik çevrəni təsir altına almaq üçün böyük səylər göstərirlər.  

Lobbinin Ġsrailə olan baxıĢı populyar mediada geniĢ əks olunub. Bunun da əsas səbəbi 

Amerikada bir çox xəbər spikerinin Ġsrail tərəfdarı olması ilə əlaqədardır. Jurnalist Erik Altermana 

görə Yaxın və Orta ġərq mütəxəssislərinin bir çoxu Ġsraili tənqid etməyi ağlına belə gətirməyən in-

sanlardan təĢkil olunub. Bəzi qəzetlər nadir halda da olsa, Ġsrail siyasətini sorğulayan yazılar dərc 

etsə də, əks mövqedə dayanan media yayımları üstünlük təĢkil edir. (15) 

Ġsrail haqqında mediada çıxan xəbərlər isə yazılara nisbətən daha obyektiv olur. Bunun isə 

bəzi səbəbləri vardır. Ġlk növbədə müxbirlər tərəfsiz olmaq üçün xüsusi cəhdlər edirlər. Bundan 
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baĢqa Ġsrail haqqında gerçəkləri göstərmədən iĢğal altında olan ərazilər barədə xəbər təqdim etmək 

də asan məsələ deyil. Mediada Ġsrail haqqında olan mənfi xəbərlərin qarĢısını almaq üçün lobbi 

Ġsrail əleyhinə xəbər hazırlayan qurumlara qarĢı imza kompaniyaları və nümayiĢlər təĢkil edir, boy-

kot çağırıĢları səsləndirir. Yuxarı vəzifəli CNN iĢçilərindən biri Ġsrail əleyhdarı olduğu düĢünülən 

bir xəbər olduqda gün ərzində ən azı 6000 Ģikayət məktubu aldığını söyləyir. (3, s.16)  

Ġsrail tərəfdarlığı ictimaiyyətin gündəmini müəyyənləĢdirmədə və siyasətin inkiĢafında 

mühüm rol oynayan ABġ mərkəzli düĢüncə quruluĢlarında da özünü göstərir. Lobbi 1985-ci ildə 

WĠNEP adında özünün institutunu qurdu. WĠNEP Ġsrailə məsafəli bir mövqe nümayiĢ etdirir və id-

dia etdiyinə görə Yaxın və Orta ġərq prosesin daha ―müvazinətli və həqiqi‖ münasibət göstərir. 

Lakin məlumdur ki, WĠNEP-i maliyyələĢdirənlər və həmçinin qurumun rəhbərləri Ġsrailin 

istəklərinə əsasən hərəkət edən Ģəxslərdən ibarətdir. Lobbinin düĢüncə mərkəzlərindəki nüfuzu 

təkcə WĠNEP-lə əlaqədar deyil. Ġsrail tərəfdarı olan güclər həm də Amerikan Enterprise Ġnstitutu, 

Brookings Ġnstitutu, Təhlükəsizlik Siyasəti Mərkəzi, Xarici Siyasət AraĢdırmalar Ġnstitutu, Miras 

Vəqfi, Hudson institutu, Xarici Siyasət Analiz Ġnstitutu və Yəhudi Milli Təhlükəsizlik Məsələləri 

Ġnstitutu (JĠNSA) kimi mühüm quruluĢlarda yüksək vəzifələrdə təmsil olunurlar. Bu quruluĢlarda 

ABġ-ın Ġsraillə bağlı siyasətini sorğulayanlar yox deyiləcək qədər azdır.  

Ġsraillə bağlı müzakirələrin qarĢısını almağa çalıĢan lobbinin çətinlik çəkdiyi əsas məqam isə 

universitetlərlə bağlıdır. Belə ki, Akademik azadlığa müdaxilə həyata keçirmək daha çətin pros-

esdir. Bunu həyata keçirmək üçün universitetlərə müdaxilə məqsədilə müxtəlif qruplar yaradıldı, 

AĠPAC isə buradakı fəaliyyəti izləmək və gənc Ġsrail tərəfdarları yetiĢdirmək üçün ayırdığı büdcəni 

3 qatından daha çox artırdı. Lobbi tədrisçilərin tələbələrə nə öyrətdiyini bilmək və buna təsir etmək 

məqsədi güdür. Bu məqsədlə 2002-ci ildə radikal Ġsrail tərəfdarı neo-mühafizəkar Martin Kramer və 

Daniel Pipes ―Campus Watch‖ adında bir internet saytı qurdular. Saytın məqsədi Yaxın və Orta 

ġərq barədə olan fikir və tənqidləri əks etdirib, onları daha da inkiĢaf etdirmək idi. (16) Lakin say-

tda izlənilən tədrisçilər haqqında sənədlər təqdim olunduğu kimi, bir tərəfdən də tələbələri Ġsrail 

barədə müxalif fikirlər söyləyən akademiklər haqqında Ģikayət yazmağa təĢviq edirdi. Bu məsələ 

böyük əks-səda yaratdı. Nəticədə təzyiqlər qarĢısında tab gətirə bilməyən sayt yaradıcıları akademi-

klər haqqında olan sənədləri saytdan götürməli oldular. Lakin sayt hələ də fəaliyyət göstərməkdədir. 

Nəticədə isə qeyd etmək olar ki, lobbinin akademik dairələrdəki fəaliyyəti və bu sahədə məqsədə 

nail olması Konqreslə müqayisədə daha zəif bir prosesdir. Lakin bununla belə Ġsrail əleyhdarlarının 

susdurulması istiqamətində bu çevrələrdə də nailiyyətlərə nail olunmuĢdur. 

Lobbinin öz məqsədlərinə nail ola bilməsi üçün həyata keçirdiyi əsas mexanizmlərdən biri də 

―Anti-semitizm‖ ideyalarından istifadə edə bilməsindədir. Belə ki, Ġsrailin fəaliyyətini tənqid edən 

və ya onun tərəfdarı olan qrupların ABġ-ın xarici siyasətini formalaĢdırdığını söyləyən hər hansı bir 

Ģəxs böyük ehtimalla anti-semitist ideyalara malik olmaq ilə günahlandırılır. Əslində Ġsaril lobbisi-

nin varlığından söz etmək belə, kimisə bu cür ittihamlarla qarĢı-qarĢıya qoya bilər, baxmayaraq ki, 

Ġsrail mediasında bu güc mərkəzinə ―Amerikadakı yəhudi lobbisi‖ adını qoyublar.  

Avropalılar Ġsraili tənqid etmək barədə son dövrlərdə Amerikaya nisbətən daha çox 

irəlidədirlər. Bəziləri bu vəziyyəti anti-semitizmin Avropada təkrar dirçəlməsi ilə əlaqələndirir. 

Lakin vəziyyət baĢqadır. Diqqət etməli olduğumuz bir məqam Almaniyanın Ġsraildən daha çox 

yəhudi miqrant qəbul etməsi ilə əlaqədardır. Bu vəziyyət Almaniyanı dünyanın ən sürətli böyüyən 

yəhudi cəmiyyətinə malik ölkə halına gətirdi. Əlbəttə, heç kim Avropanın anti-semitizmdən tama-

milə uzaq olduğunu da iddia edə bilməz. Eynilə ABġ-da olduğu kimi Avropa ölkələrində də 

yəhudilərə nifrət edən əhali də mövcuddur. Xüsusilə də, Avropadakı müsəlman əhali arasında bu 

hal daha geniĢ yayılıb. Bəziləri sırf irqçi mövqedən yanaĢsa da, əksər hallarda Ġsrailə qarĢı olan bu 
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mövqe Fələstin problemindən qaynaqlanır. Bu narahatlıq yaradan bir məsələ olsa da, hələ ki, 

nəzarətdən çıxmıĢ vəziyyətdə deyil. Avropada müsəlmanlar ümumi əhalinin 5%-ni təĢkil edir və 

hökumətlər bu problemlə mübarizə aparmaq üçün də geniĢ iĢ aparır. Avropa 1930-cu illərə dönməsə 

də, hər hansı Ġsrail əleyhinə mövqenin səsləndirilməsi zamanı yəhudilər dərhal ―anti-semitizm 

dalğası‖ kartını oynayır.  

2006-cı ildə Anglikan kilsəsi məclisi Fələstindəki dinc əhalinin evini dağıdan buldozerləri 

istehsal etdiyi səbəbindən ―Caterpillar‖ Ģirkətinə investisiya qoymaqdan imtina etdiyini açıqladıqda 

bu hadisə yəhudi din adamları tərəfindən ―kilsədə anti-semitist həddə çatan anti-sionist hərəkatlar 

görünür‖ qismində iddialar ortaya atılmıĢdı. (17)  Lakin kilsənin belə bir mövqeyi yox idi, sadəcə 

Ġsrail siyasətini tənqid edirdi. Bu hadisənin əleyhinə fikir bildirənlər, onu Ġsrailə qarĢı ikili standart 

və ya xalqın var olmaq haqqını sorğulama kimi qiymətləndirirlər. Lakin bunlar həqiqətə uyğun 

görünmür. Qərb tənqidçiləri Ġsrailin varolmaq hüququnu sorğulamırlar. Sorğuladıqları məsələ onun 

Fələstinə qarĢı olan hərəkətləridir ki, bunda da tam haqlıdırlar. Ġsrail tənqid olunur, çünki Fələstin 

xalqına olan davranıĢları dünyada qəbul edilən insan hüquqları standartlarından çox kənarda qalır, 

beynəlxalq hüququn pozulması kimi qiymətləndirilir.  

Lobbinin ABġ üzərində təsiri tək bunlarla bitmir. Onun təsiri sadəcə ABġ-a maliyyə yardımı 

etməsi ilə bitsəydi, nüfuzu bu qədər narahat edici səviyyədə olmazdı. Xarici yardım mühüm olsa da, 

dünyadakı yeganə supergücün bütün imkanlarını Ġsrail üçün səfərbər etməsi baĢqa bir haldır. Bura-

dan anlaĢılır ki, lobbi ABġ-ın Yaxın və Orta ġərq siyasətini formalaĢdırmaq üçün müəyyən  rol 

oynayır. Lobbi yalnız amerikan liderlərin Ġsraili dəstəkləməsinə nail olmadı, eyni zamanda onun 

Ġsrailin bölgədəki əsas düĢmənləri olan Ġran, Ġraq və Suriyanı hədəf almasını təmin etdi.   
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BEYNƏLXALQ MÜNASĠBƏTLƏRDƏ MƏTBUATIN ROLU 
 

Dünya siyasətinin müasir inkişaf  mərhələsində bir sıra təsiredici qüvvə daşıyan amillər 

mövcuddur. Bu amillər beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsas iştirakçısı olan - dövlətlərin xarici 

siyasətdə  fəaliyyətini istiqamətləndirir və prioritetlərin müəyyən olunmasında böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. Belə amillər sırasına mətbuatın fəaliyyətini və kütləvi informasiya vasitələrində siyasi 

məlumatın təqdim olunmasının əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək zəruridir. 
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РОЛЬ ПРЕССЫ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 
 

В современных международных отношениях сформировался ряд факторов, который 

существенно влияет на их развитие. Одним из таковых является деятельность средств 

массовой информации. Освещение в медиа событий, происходящих на международной 

арене, а, главное, в какой форме и в чьих интересах представляется та или иная 

информация, зависит сегодня и определение направлений в мировой политике. В связи с 

этим пресса сегодня не зря имеет статус четвертой власти в обществе, ибо роль и место 

СМИ в современном международном обществе существенна и имеет большое значение.  
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In modern international relations formed a number of factors, which significantly affect their 

development. One of these is the work of the media. Lighting in the media events taking place in the 

international arena, and, most importantly, in what form and in whose interest is this or that infor-

mation depends today and identify areas in world politics. In this regard, the press today is not in 

vain has the status of the fourth power in society, for the role and place of media in contemporary 

international society is essential and important.  

Keywords: international relations, press, media, foreign policy of the state. 



91 
 

XX əsrin sonu beynəlxalq  münasibətlərə yeniliklər və dəyiĢikliklər  gətirdi. Bir cox hallarda 

bunların səbəbi beynəlxalq münasibətlərdə informasiya texnologiyalarının  oynadığı rolu ilə  

bağlıdır. Müasir dünyada son illər ərzində  mühüm siyasi, iqtisadi  dəyiĢikliklər baĢ verir. Yeni dö-

vrdə beynəlxalq  münasibətlərə təsir göstərən yeni amillər formalaĢır. Bu  Ģəraitdə kütləvi informa-

siya vasitələrin yüksələn rolu haqda danıĢmaq aktual və vacibdir. 

Bu  gцn informasiya texnologiyaları  ölkələr arasında olan əlaqələrin yeni  səviyyəsinin for-

malaĢmasını  təĢkil edir. Öz  fəaliyyəti  ilə informasiya texnologiyaları  qlobal  infrastruktur  yaradır 

və  beynəlxalq həyatın bütün  sahələrinə daxil  olur. Böyük  ölkələrin təcrübəsi göstərir  ki, kütləvi 

informasiya vasitələri dünya səhnəsində mühüm yer tutan oyunçuların beynəlxalq aləmlə alaqəlrin 

qurulmasıda  prioritet yer tutur. [1] 

Ümumiyyətlə, kütləvi informasiya vasitələrinə dördüncü hakimiyyət statusunu verirlər. Bu 

fikir onunla bağlıdır ki, müasir zamanda mediaresursların rolu xarici siyasətdə sürətlə inkiĢaf edir. 

Yaranan müasir geosiyasətdə beynəlxalq jurnalistika əsas mövzulardandır. BaĢ verən hadisələrin 

müxtəlif  inkiĢaf aspektlərinin mətbu orqanlarında hansı formatda iĢıqlandırılması və təqdim 

edilməsində xaricdə və dünyada geosiyasi vəziyyətə beynəlxalq jurnalistikanın təsiri əhəmiyyətlidir. 

Dünyada lider mövqeyini Amerika BirləĢmiĢ ġtatları tutmuĢdur. Amerika dövləti qlobal 

səviyyədə dünyanın bütün regionlarında öz maraqlarını həyata keçirmək məqsədilə  məlumat 

dəstəyini təmin edən mexanizm yarada bilmiĢlər. ABġ nəinki  məlumat  imici  yaratmıĢ, hətta  me-

dia vasitələrinin iĢtirakı  ilə bir sıra müstəqil dövlətlərdə fəal  Ģəkildə  öz  maraqları  naminə məlu-

mat  siyasətini yönəldir. 

Göstərilənlərə sübut  kimi  bir  sıra  faktları qeyd  etmək  olar. Artıq neçə illərdir  ki, ABġ-nın 

dövlət departamentində "Rapid Response Center" adlı  mərkəz  fəaliyyət göstərir. Mərkəzin 

məqsədi  Amerika obrazının VaĢinqtonun təsdiq etdiyi formada yayılmasının təmin edilməsidir. 

Mərkəzin səlahiyyətləri  həddindən  artıq  geniĢdir.  Hətta xarici kütləvi informasiya vasitələrinin 

redaksiya  siyasətinə  müdaxilə etməkdən ayrı-ayrı  jurnalistlərə  təzyiq etməsinə  qədər.  

Medianın rolu haqqında danıĢaraq qeyd etmək lazimdır ki, ölkənin ictimai-siyasi həyatında da 

KĠV-in rolu aktualdır. Hal-hazırda KĠV-in siyasi çəkisinin yüksəliĢi fonunda siyasətin ―me-

dialaĢması‖ prosesi gedir. [2] 

Son illər  ərzində  amerika-britaniya kütləvi  informasiya vasitələrinə alternativ  media va-

sitələri yaranıb. Və onların əsas fəaliyyəti dövlətin yaranması prosesində «yumuĢaq güc»  aləti ro-

lunda çıxıĢ  etməkdən ibarətdir. Məsələn, sputnik telekanalları: ərəb kanalı  Al-Jazeera, Al-Arabiya, 

çin kanalı – CC -TV, iran - Press-TV, rusiya – Russia Today, latınamerika – Telesur, fransız – 

France24. [3].  

Bir qayda olaraq, bu dövlətlər iqtisadi  sahədə müəyyən  nailiyyətlər əldə etmiĢ ölkələrdir. Və 

iqtisadi güc onların beynəlxalq aləmdə siyasi rolun artmasına imkan yaradır. Həmən dövlətlər 

cəmiyyətdə  baĢ verən hadisələri öz versiyalarını nəzərə almaq Ģərti ilə birinci növbədə çatdırmağa 

çalıĢır.  Buna görə də belə bir fikrə gəlmək olar  ki, KĠV müasir beynəlxalq  siyasətdə həm pozitiv, 

həm də neqativ rola  malikdir. Təqdim olunan məlumatın formasından, dəqiqliyindən  asılı olaraq 

media vasitələri sülh Ģəraitinə də, müharibənin baĢlamasına da səbəb statusunu  əldə edir. [4]. 

Media vasitələrinin dördüncü hakimiyyət statusunu təhlil edərək, qeyd etmək lazımdır ki, me-

dia dövlətin beynəlxalq aləmdə imicinin formalaĢmasında böyük və önəmli rol oynayınr. Əldə 

edilən məlumatdan beynəlxalq ictimaiyyəti dövlət haqqında, dövlətin xarici siyasəti və digər ölk-

ələrə  qarĢı münasibətin necə olması barədə rəy yaradır. Və ən əhəmiyyətli odur  ki, yaranan rəy 

əsasında bu dövlətə qarĢı mənfi yaxud  müsbət münasibət formalaĢır və gələcəkdə beynəlxalq  

münasibətlər  sistemində  həmən   ölkənin   necə qəbul edilib  edilməməsi  məsələsi durur.   
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Kütləvi informasiya  vasitələri  öz  fəaliyyəti nəticəsində müvafiq stereotiplər yaratmağa qa-

dirdir.  Stereotip dedikdə, xarici stereotip nəzərdə tutulur. Xarici stereotipə  aĢağıdakı  amillər aid-

dir: 

 ölkənin ümumi qəbul edilmiĢ dövlət sərhədləri; 

 ölkənin  gücü; 

 digər dövlətlərlə  münasibətlərin  xarakteri; 

 xarici siyasətin aparılması vasitələri, metodları; 

 ölkədə  dəyərlər sistemi; 

 qərarların qəbul edilməsi yolları; 

 ictimai  fikrin  xarakteri. 

Beynəlxalq  münasibətlərdə dövlətin necə olması yox, necə görünməsi məsələsinə önəm ver-

ilir. [5]  Bu  məsələdə  kütləvi  informasiya  vasitələrinin fəaliyyəti  olduqca ciddi  rola malikdir. 

Ölkənin müsbət yaxud mənfi obrazın yaranması  məsələsi  bu  halda  məhz  medianın  təqdimatın-

dan  çox asılıdır. Və ölkə haqqında  xarici siyasətdə dövlətin sülhməramlı, yaxud müharibəyə üstün 

verilməsi barədə müvafiq fikir formalaĢır. Digər ölkələrdə, beynəlxalq münasibətlər iĢtirakçıları ilə 

əlaqələrin yaranmasında hansı meyyarlara üstünlüyün verilməsi, maraqların olması haqda məlu-

matın təhlilinə  geniĢ imkanlar  yaradır. 

Beynəlxalq münasibətlərin müasir inkiĢaf mərhələsi çoxsaylı münaqiĢələrin baĢ verməsi, 

qlobal problemlərin gərginləĢməsi və həlli yollarının axtarıĢı ilə fərqlənir. Və son 20 il  ərzində me-

dia arasında və münaqiĢələrin, müharibələrin ictimaiyyətə çatdırılması barədə diskussiyalar davam  

etməkdədir. [6]  

Dünyanın  CNN kimi məĢhur kütləvi informasiya vasitəsi müasir beynəlxalq münasibətlərdə 

baĢ verən müharibələrin  mövcudluğu, inkiĢafı barədə ictimaiyyətə ilk məlumatı  çatdırır  və digər  

media vasitələri məhz CNN təqdim etdiyi məlumata əsaslanır. Bu da öz  növbəsində  müasir dövrün 

müharibələri haqda qərarların qəbul edilməsinə səbəb olur, və  məhz bu media  tərəfindən məlu-

matın  dəqiq və qərəzsiz olduğu barədə rəy  formalaĢmıĢdır. 

Lakin onu   qeyd etmək lazımdır ki, dünya siyasətini istiqamətləndirən və idarə edən  

qüvvələr media  vasitələri   ilə  çox  vaxt  məlumatın  istədiyi  formatda çatdırılmasına nail olur. Və 

bu halda müstəqil jurnalist təhgiqatı aparıldıqda  müəyyən olunur ki,  əvvəl  təqdim olunan məlumat 

nüfuzlu media vasitələrdən əldə olunsa da,  həqiqətə uyğun  deyil.  

Bu vəziyyətdə öz növbəsində  medialar arasında toqquĢmalara, sonda  isə dövlətlər arasında 

anlaĢılmazlıqlara gətirib çıxarır və nəticədə beynəlxalq sistem   iĢtirakçıları  arasında problemlərlə 

vurğulanır. 

Beləliklə, qeyd etmək vacibdir  ki,  müasir zamanda beynəlxalq münasibətlər sisteminin ink-

iĢafı barədə və ümumiyyətlə beynəlxalq münasibətlərin inkiĢafı da məhz  kütləvi  informasiya va-

sitələri ilə bağlıdır. Dördüncü hakimiyyət statusuna gəldikdə  isə, o faktı nəzərə almaq zəruridir ki, 

hal-hazırda media  ölkələr barədə  məlumatı  ictimaiyyətə çatdıran  yeganə  vasitədir.  Bu baxımdan 

media vasitələrinin fəaliyyətinin  təhgiqatı və təhlili  hal-hazırda siyasət elminin aktual mövzu-

larındandır. 

Kütləvi informasiya vasitələrinin  beynəlxalq münasibətlərdə əhəmiyyətini, rolunu və yerini 

müəyyən etmək məqsədilə elmi araĢdırmaların aparılması, media orqanların fəaliyyətini,  yaranma 

mənbəylərinin, medianın tarixini öyrənmək zəruridir. Və müasir dövrdə medianın dəqiq funksiya-
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larını müəyyən etmək və bu funksiyaların dövlətlər üçün yararlı olması istiqamətində yolların 

tapılması olduqca vacib və önəmli məsələdir.  

Əsas səbəb ondadır ki, müasir zamanda kütləvi  informasiya vasitələri beynəlxalq münasi-

bətlərin inkiĢafına  mühüm təsiredici  qüvvə kimi  qəbul edilir. Və təbii haldır  ki, bu  qüvvədən   

düzgün  istifadə etməsindən dünyada siyasi  sabitliyin  təmin olunması  müəyyən Ģəkildə  asılıdır.  
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TƏHLÜKƏSĠZLĠYƏ  BAġLICA TƏHDĠDDĠR 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlərdə dünyanın qlobal xarakterli problemləri içərisində nüvə 

təhlükəsinin öz reallığı ilə seçilməsi, meydana gəldiyi dövrdən hal-hazıradək beynəlxalq 

təhlükəsizliyə qlobal təhdidlərdən biri olması elmi baxımdan sübut olunmuşdur. Atom-nüvə 

müharibəsi təhlükəsi yarandiği dövrdən qlobal mahiyyət və məzmun kəsb etmişdir. 

Məqalədə bəşəriyyətin mövcudluğu üçün böyük təhlükəyə çevrilmiş ekologiyanın korlanması, 

meşə massivlərinin, şəhərlərin yanması ilə nəticələnən bir neçə nəhəng nüvə partlayışları 

nəticəsində dünyanı gözləyən fəlakətlər təhlil edilir, ―nüvə qışının‖ yaranmaması üçün təcili təd-

birlərin görülməsi diqqətə çatdırılır. 
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ОПАСНОСТЬ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ КАК ОСНОВНАЯ УГРОЗА ГЛОБАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Ядерная опасность отличается от своей реальности среды проблем глобального 

характера мира на современных международных отношениях. С научной точки-зрения 

доказано что, она является один из глобальных угроз международной безопасности с 

возникновения до современного периода. Опасность атомно-ядерной войны с 

возникновением приобрела глобальная сушность и содержание. 

В статье анализируется ожидающие бедствие мира, огромные угрозы для 

существование человечество в результате нескольких огромных ядерных взрывов, которые 

создает экологические катастрофы, согарание лесных массивов и городов, уделяется 

внимание на экстренные мероприятие для предотвращение «ядерной зимы». 

Ключевые слова: атомно-ядерное оружие, нераспространение ядерной оружии, 

МАГАТЕ, ядерная зима, глобальная угроза, атомный шантаж, геополитическое 

соперничество, Северная Корея, Иран, сотрудничество. 
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AT THE PRESENT STAGE, THE THREAT OF NUCLEAR WAR IS  

THE MAIN THREAT TO GLOBAL SECURITY 

 

In the modern international relations has been proven scientifically that nuclear threat which 

especially elected for its reality among the global challenges in the world is one of the global 

threats to international security from the foundation to the present. From the foundation, the threat 

of nuclear war has global significance and meaning. 

The article analyzes of natured disasters which become a threat to the existence of mankind 

and resulting in to the environment, in the burning of forests and even cities, at the same time natu-

ral disasters are likely to occur all over the world as a result of several major nuclear explosions. 

In addition, this article points out the urgent measures to prevent a "nuclear winter-the world after 

nuclear war". 

Key words: nuclear weapons, nuclear non-proliferation, IAEA (İnternational Atomic Energy 

Agency), nuclear winter, a global threat, nuclear blackmail, geopolitical rivalry, North Korea, Iran, 

cooperation. 

 

Müasir dünyanın qlobal xarakterli problemləri içərisində nüvə təhlükəsi öz reallığı ilə seçilir, 

meydana gəldiyi dövrdən hal-hazıradək beynəlxalq təhlükəsizliyə qlobal təhdidlərdən biri kimi at-

om-nüvə müharibəsi təhlükəsi 1962-ci il Kuba böhranı dövründə bəĢəriyyəti olum-ölüm sualı ilə 

üz-üzə qoymuĢdu. ABġ-ın görkəmli dövlət xadimi və diplomatı Henri Kissincer hələ ötən yüzilliyin 

50-ci illərinin sonunda nüvə  fəlakətindən bəhs edərək göstərirdi ki, nüvə silahının ―adi si-

laha‖çevriləcəyi dövr uzaqda deyil, belə bir dövr yaxınlaĢanadək dövlət baĢçıları nüvə silahının 

məhdudlaĢdırılması yolunda qarĢılıqlı addımlar atmasalar nüvə fəlakətindən qaçılması mümkün 

olmayacaqdır (5, 37). 

Yarandığı dövrdən nüvə silahınn qlobal mahiyyət və məzmun kəsb etməsi, habelə 

bəĢəriyyətin mövcudluğu üçün böyük təhlükəyə çevrilməsi onun təkmilləĢdirilməsi ilə bağlı idi. 

ABġ ekspertlərinə görə, 20 Mt gücünə malik termonüvə silahı 24 km-lik radiusda bütün evləri 

dağıda və partlayıĢ mərkəzindən 140 km aralıda bütün canlıları məhv edə bilər, Yer planetində top-

lanmıĢ nüvə baĢlıqlı raketlərlə planetimizə bərabər 8 planeti məhv etmək olar ki, bu radioaktiv 

təhlükənin miqyasının nə qədər böyük olduğunu göstərirdi  (2, 8). 

Atom-nüvə silahının XX əsrin ortalarında meydana gəlməsinə baxmayaraq elm zəncirvari 

reaksiyanın sirrinə vaqif olmaq üçün böyük bir inkiĢaf yolu keçmiĢdir. ABġ-da ―atom Amerikanın 

məhsuludur‖ fikri mütəmadi olaraq səslənir, baxmayaraq ki, XIX - XX əsrlərin qovĢağında bu 

məsələlərlə əsasən Avropa alimləri məĢğul olmuĢlar. Fransız alimlərindən Z.Bekkeral hələ 1896-ci 

ildə radiaktivliyin mövcudluğunu kəĢf etmiĢ və göstərmiĢdir ki, tərkibində uran olan bütün mad-

dələr radioaktivdir. Az sonra radiumun kəĢfi, onun radioaktivliyinin uranın radiaktivliyindən 

təxminən milyon dəfə çox olduğunun müəyyənləĢməsi uzunmüddətli elmi axtarıĢları Ģərtləndirdi.  

ABġ alimlərindən A.EynĢteyn 1905-ci ildə kütlə və enerji ekvivalentliyi nəzəriyyəsini iĢləyib 

hazırladı və bir sıra proseslərin elmi-nəzəri izahını verdi. Müəllif  müəyyən miqdarda kütləyə 

müəyyən miqdarda enerjinin uyğun gəlməsi mexanizminin mahiyyəti və məzmununu açıb 
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göstərməklə geniĢmiqyaslı yaradıcılıq istiqamətlərinin müəyyənləĢməsinə nail oldu. Uzunmüddətli 

elmi axtarıĢların baĢlıca nəticəsi atom nüvəsinin bir sıra xüsusiyyətlərinin aĢkarlanması oldu ki, 

bunun atom silahının kəĢf olunmasında rolu olduqca böyükdür. 

XX əsrin 40-cı illərinin baĢlanğıcında bir qrup ABġ alimi tərəfindən nüvə partlayıĢının fiziki 

prinsipləri iĢlənib hazırlandı və təcrübə xarakterli ilk partlayıĢ II dünya müharibəsinin sonunda - 

1945-ci il iyulun 16-da Alamoqordo sınaq poliqonunda həyata keçirildi. PartlayıĢın 1945-ci il Pots-

dam konfransının iĢlədiyi günlərdə həyata keçirilməsi bu silahdan SSRĠ-yə çəkindirici vasitə kimi 

istifadə olunmasına Ģərait yaratmıĢdı. ABġ hökuməti onun gücü ilə Potsdam və Paris konfrans-

larının qərarlarına təsir göstərməyi planlaĢdırırdı ki, hadisələrin sonrakı gediĢi bunu sübut etdi (4, 

76). 

II dünya müharibəsinin sonlarında atom bombasından ilk dəfə olaraq Yaponiyaya qarĢı ist i-

fadə olundu. Belə ki, hər biri 20 kt qüvvəyə malik atom bombaları zərurət olmadığı halda 1945-ci il 

avqustun 6-da və 9-da Yaponiyanın Xirosima və Naqasaki Ģəhərlərinə atıldı ki, bunların nəticəsində 

480 mindən çox insanın həyatına son qoydu və müxtəlif Ģüa xəstəlikləri, katarakt, xərçəng, sonsu-

zluq kimi xəstəliklərin yayılmasına səbəb oldu (4, 76).  

Müharibənin sonları üçün Yaponiyaya qarĢı nüvə silahından istifadə hərbi zərurətdən irəli  

gəlməmiĢdi. ABġ-ın hakim dairələri bununla siyasi məqsəd – SSRĠ-ni vahiməyə salmaq üçün 

―əzələ‖ nümayiĢ etdirməkdən ibarət idi. Bununla belə, ABġ-ın atom silahı üzərində inhisarı uzun 

müddət davam etmədi. Sovet Ġttifaqı Teleqraf Agentliyi 1949-cu il sentyabrın 20-də SSRĠ-də bu 

silahın sınaqdan çıxarıldığını bütün dünyaya bəyan etdi ki, bu ABġ-ın həmin silah üzərində inhi-

sarına son qoydu. Atom silahından istifadə atom-nüvə əsrinin baĢlandığını göstərirdi. 

ABġ-da nüvə silahı əldə olunduqdan sonra uzun müddət ərzində  mövcudluğunu saxlayacaq 

―çəkindirmə‖ (50-ci illər), ―elastiki reaksiya‖ (60-cı illər), ―realistik aradan qaldırma‖ (70-ci illər) 

kimi strategiyaların əsası qoyuldu. Bu strategiyalardan istifadəsinin məqsəd, forma və üsulların 

əsasını açıq nüvə Ģantajı, istənilən vəziyyətdə nüvə silahının tətbiq olunması təhlükəsi dayanırdı ki, 

Koreya müharibəsi illərində (1950-1953) təkrar istifadə ehtimalı yaranmıĢdı (9, 16-18). Hazırda 

ABġ-ın konkret strateji planlarının dərindən araĢdırılması görərir ki, onlar tam olaraq aqressiv 

meyliliyə malikdir. ABġ və Rusiya arasında formalaĢan hərbi-strateji paritet Ģəraitində rəsmi 

VaĢinqton özünün nüvə potensialına elə bir xüsusiyyət aĢılamaq istəyir ki, o, ―nüvə müharibəsində‖ 

üstünlük qazanmağa imkan versin. Bununla belə, artıq ötən əsrdən beynəlxalq vəziyyətdə istiləĢmə 

müĢahidə olunmuĢdur: Avropada orta mənzilli raketlərin məhv edilməsi barədə 1987-ci il 

VaĢinqton və 1988-ci il Moskva saziĢlərinin imzalanması, kimyəvi silahların məhv edilməsi üzrə 

zavodlar yaradılması, Avropada adi silahların məhdudlaĢdırılması barədə saziĢlər göstərir ki, raket-

nüvə əsrində birgəyaĢayıĢ qaydaları qarĢılıqlı təhlükəsizliyə hesablanmıĢdır (7). 

XX əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində ABġ-da belə bir konsepsiya meydana gəlmiĢdi ki, dövlət 

nəinki nüvə və adi silahlı qüvvələrə, eyni zamanda qarĢı tərəfə həddən artıq maddi ziyan və itki 

verməməklə yerli konfliktlərdə səmərəli iĢtirakı təmin edən xüsusi vasitələrə malik olmalıdır. Ġran 

körfəzindəki böhranlarda belə vasitələr sınaqdan çıxarıldı. 

XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərindəki Karib böhranından sonra nüvə silahı sınaqlarının da-

yandırılması (1963) və bu silahın yayılmaması haqqında (1968) müqavilələr imzalandı ki, bunlar 

nüvə silahına malik olan dövlətlərin onu azaltmasına Ģərait yaratmaq, dövlətlərin öz üzərlərinə 

götürdükləri öhdəliklərin yerinə yetirilməsinə beynəlxalq nəzarəti təmin etmək, atom enerjisindən 

sülh məqsədləri üçün istifadə olunmasına Ģəraitin yaradılması məqsədilə BMT-nin tərksilah üzrə 

Komitəsi tərəfindən həyata keçirilməyə baĢlandı. Həmin müqavilələri imzalayan nüvə silahına ma-

lik olan dövlətlər öz öhdələrinə götürürlər ki, bu silahın kosmosda, atmosferdə və suyun altında 
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sınaqlarını dayandırırlar, nüvə silahını heç bir ölkəyə ötürməyəcəklər, ondan istifadəyə Ģərait 

yaratmayacaqlar, onlar üzərində birbaĢa və dolayı nəzarətə malik olmayacaqlar və hər hansı bir dö-

vləti nüvə silahına sahiblənməyə həvəsləndirməyəcəklər (6, 122-123; 8, 135). 

Müqaviləni imzalayan nüvə silahına malik olmayan dövlətlər isə öhdəlik götürürdülər ki, heç 

bir halda digər tərəfdən nüvə silahına yiyələnməyə çalıĢmayacaqlar, eyni zamanda onlar üzərində 

nəzarətə çalıĢmayacaqlar, nüvə silahının yaradılmasına cəhd göstərməsinlər və bunun üçün hər 

hansı bir dövlətdən yardım istəməsinlər. Bununla belə, Hindistan, Pakistan, Ġsrail kimi dövlətlər 

nüvə silahına malik olmağa çalıĢdıqları üçün müqaviləni imzalamaqdan imtina etdilər (6, 123). 

Atom silahının yayılmasını hədəfləyən ölkələrdən ġimali Koreya müqaviləni imzalamasına 

baxmayaq, MAQATE ilə konfliktdən sonra onu ratifikasiya etməkdən imtina etdi. SSRĠ-nin, sonra 

isə Rusiyanın himayəsində olan ġimali Koreya nüvə təhlükəsinə sakit yanaĢırdı. Lakin 1950-1953-

cü illər Koreya müharibəsi dövründə ABġ buraya da atom bombası atmaq niyyəti olduğunu 

öyrəndikdən sonra onu əldə etmək qərarına gəlir. 1974-cü ildə MAQATE-yə daxil olduqdan sonra 

məsələ bir az mülayimləĢməyə baĢlayır. Lakin MAQATE-nin ―xüsusi yoxlamaları‖ zamanı yaranan 

problemlər nəticəsində ġimali Koreya 1994-cü ildə MAQATE-ni tərk etdi (11).  

MAQATE ekspertlərinə görə, Koreya probleminin nizamlanması üçün çoxtərəfli danıĢıqların 

aparılması və  aĢağıdakıların razılaĢdırılması vacibdir:  

- ilk növbədə Koreyada sülhün qorunub saxlanması üçün yeni beynəlxalq hüquqi rejimin 

qarantı kimi minimum ―dördlük‖ (ABġ, Rusiya, ÇXR, Yaponiya) birgə çıxıĢ etməlidir; 

- ġimali Koreyaya qarĢı təzyiqlərə və birtərəfli sanksiyalara yol verilməməli,  rejiminin 

pozitiv transformasiyasına Ģərait yaradılmalı, habelə intensiv danıĢıqlar aparılmalıdır; 

- Simali Koreya probleminin bu qədər kəskinləĢməsinin geosiyasi rəqabət və regiona lid-

erliklə bağlı olduğu  nəzərə alınmalıdır (4, 37). 

Müasir dövrdə oxĢar problemin Ġranla da yaĢandığı göz önündədir. Məlum olduğu kimi, Ġran-

da ilk nüvə proqramları 1967-ci ildə ABġ-ın dəstəyi ilə və SSRĠ-ə qarĢı təzyiq vasitəsi kimi həyata 

keçirilmiĢdi. Sonrakı dövrlərdə Ġrandakı 1978-1979-cu il inqilabı bu prosesi xeyli təxirə salmıĢdı. 

Lakin keçən əsrin 90-cı illərdən etbarən bu məsələnin yenidən aktuallaĢması müəyyən problemlərlə 

qarĢılanmıĢdır. Ġranda tədqiqatlar atom enerjisindən dinc istifadə üzrə aparılsa da, Ġranın uranı 

zənginləĢdirmək istəyi çoxsaylı maneələrlə qarĢılanır ki, bu ilk öncə Ġranın uranı zənginləĢdirəcəyi 

bir Ģəraitdə regionda dominant gücə çevriləcəyi və bu zaman öz maraqlarının təmin olunmasına 

çalıĢılacağı ilə bağlıdır (10, 128). Eyni zamanda, ABġ-la Ġran arasındakı vəziyyət onu deməyə əsas 

verir ki, regionda nüfuz əldə etmək məsələsi nüvə problemi adı altında aparılır.  

Atom-nüvə enerjisindən qeyri-dinc vasitələrlə istifadəyə nəzarət BMT-nin MAQATE təĢkilatı 

tərəfindən həyata keçirilir. MAQATE-nin əsas vəzifəsi dinc yollarla atom enerjisindən istifadənin 

nüvə silahının istehsalına səbəb olmamasına nəzarəti həyata keçirtməkdən ibarətdir. MAQATE-nin 

2005-ci ildə keçirilən konfransında onun sədri əl-Baradeyi yayılmama rejiminin 

möhkəmləndirilməsi üçün aĢağıdakı təklifləri irəli sürmüĢdü: 

- MAQATE-nin apardığı yoxlamalarının sərtləĢdirilməsi; 

- BMT Təhlükəsizlik ġurasının Nüvə Silahının yayılmaması haqqında Müqaviləsindən çıxan 

istənilən dövlətə qarĢı qəti addımların atılması; 

- Nüvə materialları və texnologiyalarının qeyri-qanuni ticarətinin qarĢısının alınması (2). 

Müasir dövrdə tədqiqatçılar belə hesab edirlər ki, ekologiyanın korlanması, meĢə massivlərin-

in, Ģəhərlərin yanması ilə nəticələnən bir neçə nəhəng nüvə partlayıĢları nəticəsində nəhəng tüstü 

təbəqəsi stratosferə qalxaraq günəĢ radiasiyasının qarĢısını ala bilər. Bunun nəticəsində ―nüvə qıĢı‖ 

yaranar ki, onun uzun müddət – bir neçə ay davam etməsi bəĢəriyyəti məhv olmaq təhlükəsi 
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qarĢısında qoyar; çünki bu müddət ərzində artıq Yer planetinin ozon təbəqəsi tamamilə sıradan 

çıxacaq, yerə ultrabənövĢəyi Ģüaların axını baĢ verəcəkdir. Nüvə silahının toplanmıĢ ehtiyatlarını və 

onun dağıdıcı gücünü nəzərə alan mütəxəssislər hesab edirlər ki, nüvə silahının tətbiq olunacağı dü-

nya müharibəsi yüz milyonlarla insanın məhvinə və dünya sivilizasiyanın və mədəniyyətinin bütün 

nailiyyətlərinə son qoya bilər. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Siyasi tarix, II hissə. B., 1998  

2. en.wikipedia.org/wiki/nuclear_weapons 

3. Барлетт Г.К., Холман П.Г. Планирование обороны, оборонные программы: уроки 

для новой демократии. Гармиш-Партенкирхен, 1999  

4. Жебин А. Переговоры по ядерной проблеме на Корейском полуострове: 

промежуточные итоги // Проблемы Дальнего Востока, 2007, № 1  

5. Киссингер Г. Ядерное оружие и внешняя политика. М., 1959  

6. Мишарин В.Н. Мирное использование атомной энергии. М., 1986  

7. Опекунов В. Ядерная безопасность и правовое регулирование, 2007 16 октябрь 

8. Федоров Ю. Международная безопасность и глобальные проблемы. М., 1987. 

9. Фельтхем Р.Дж. Настольная книга дипломата. Пер. с англ. ML, 2000. 

10. Bzezinski Z. In Quest of National Security/ N. Y., 1998. 

11. Korea and US Nuclear Weapons, FAS Nuclear Information Project. Documenting nucle-

ar policy and operations. September 28, 2005 // http: // www. Nukestart/com  

  



99 
 

Samirə BILALOVA, 

dissertant, Bakı Dövlət Universiteti 

 

CƏNUBĠ QAFQAZDA GEOSĠYASĠ PROSESLƏR: MÜASĠR  

VƏZĠYYƏTĠ VƏ ĠNKĠġAF PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

XX yüzilliyin sonlarında dünyanin geosiyasi xəritəsində baş vermiş dəyişikliklər sovet imperi-

yasının süqutuna və onun yerində bir sıra müstəqil dövlətlərin yaranmasına gətirib çıxardı. Yeni 

müstəqillik qazanmış dövlətlərdən biri kimi Azərbaycan Respublikası Cənubi Qafqazda mühüm yer 

tutur. Müasir dövrdə zəngin təbii ehtiyatlara malik olan Cənubi Qafqaz-Mərkəzi Asiya regionu 

ətrafında ciddi geosiyasi oyunlar gedir. 

Məqalədə Cənubi Qafqazın son iyirmi illik tarixinin təcrübəsi təhlil edilir və göstərilir ki, re-

gionda geosiyasi nüfuz dairələri və enerji ehtiyatlarının bölüşdürülməsi uğrunda gedən mübarizə 

buraya külli miqdarda xarici investisiyaların cəlb olunması ilə yanaşı, etnosiyasi münaqişələr, 

xalqlar arasında düşmənçilik və etimadsızlıq, dini dözümsüzlük və ekstremizm kimi bəlalar  

gətirmişdir. Müəllif Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış mürəkkəb geosiyasi mozaika fonunda re-

gion dövlətlərinin xarici siyasət prioritetlərinın səciyyəsini verir, müstəqil Azərbaycan və 

Gürcüstan respublikalarının dünya siyasət meydanında roluna aydınlıq gətirir. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, ABŞ, Rusiya, Azərbaycan, geosiyasət, balans diplomatiyası, 

münaqişə, regional oyunçular, regiondankənar oyunçular, milli maraq, postsovet məkanı. 
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ЮЖНОМ КАВКАЗЕ:  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЕ 

 

В конце ХХ столетия происходящие перемены в геополитической карте мира привело к 

тому, что после падение советской империи на ее месте возникла ряд суверенных 

государств. Азербайджанская Республика как один из новых суверенных государств региона 

занимает важное место на Южном Кавказе. Вокруг региона Южного Кавказа-Средней 

Азии, богатыми природными ресурсами происходит серьезные политические игры на 

современном этапе. 

В статье анализируется опыт последний двадцатилетней истории Южного Кавказа 

и указывается что, борьба происходящий в регионе из-за геополитических сфер влияния и 

разделение энергетических ресурсов, которое привело не только к региону огромное 

количество иностранных инвестиций, а так же этнополитические конфликты, вражда и 

недоверие между народами, религиозное нетерпимость и экстремизм. Автор на фоне 

сложной геополитической мозаики созданный Южном Кавказе, выясняет 

внешнеполитические приоритеты региональных государств, а так же роль 

Азербайджанских и Грузинских республик на мировой политической сцене. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, США, Россия, Азербайджан, геополитика, 

дипломатия балансирования, конфликт, региональные игроки, вне региональные игроки, 

национальный интерес, постсоветское пространство. 
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GEOPOLITICAL PROCESSES IN SOUTHERN CAUCASUS  

MODERN STATE AND DEVELOPMENT PERSPECTIVES 

 

At the end of the XX century, change in the political map of the world has led to the fall into 

decay of the Soviet empire and in its place arose a number of sovereign states. The Republic of 

Azerbaijan takes an important place as one of the new established independence states in the South 

Caucasus. Nowadays around the Southern Caucasus-Central Asia region have wealthy natural re-

sources occurs serious games of politics. 

In the article analyses experience of history of Southern Caucasus in last 20 years and also 

fight occurring in the region because of geopolitical spheres of influence and division of energy re-

sources which brought not only to the region a huge number of foreign investments, and also ethno 

political conflicts, hostility and mistrust between the people, religious intolerance and troubles as 

extremism. 

The author on the complex geopolitical background mosaic created the South Caucasus, finds 

foreign policy priorities of the regional states, as well as the role of Azerbaijani and Georgian re-

publics on the world political scene. 

Key words: South Caucasus, USA, Russia, Azerbaijan, geopolitics, diplomatic balance, con-

flicts, regional players, extra regional players, national interest, post soviet space. 

 

XX yüzillik boyu dünyanin geosiyasi xəritəsi dəfələrlə keyfiyyət və kəmiyyət dəyiĢikliklərinə 

məruz qalmıĢ, Versal-VaĢinqton sistemi Yalta-Potsdam sistemi ilə əvəzlənmiĢ, əsrin sonlarında baĢ 

vermiĢ qlobal dəyiĢikliklər nəticəsində ikiqütblü dünya tarixə çevrilmiĢ, SSRĠ-nin süqutu 

nəticəsində Rusiya dünya siyasətində arxa plana sıxıĢdırılmıĢ, onun nüfuzu altından çıxan ―uc-

qarlar‖ yeni müstəqil dövlətlər qismində dünya birliyinin sıralarına qoĢulmuĢ, bununla bərabər isə 

elə problemlər meydana çıxmıĢdır ki, onların nizamlanması taleyüklü əhəmiyyətə malikdir. Rusiya 

hərbi siyasətçilərindən V.Ġ.Ostankov baĢ vermiĢ dəyiĢiklikləri səciyyələndirərək yazırdı ki, ―qlobal 

dəyiĢikliklər beynəlxalq münasibətlərin tamamilə yeni mozaikasını yaratdı ki, bu yenilik ciddi 

mürəkkəbliklərin və problemlərin olması ilə seçilir... FormalaĢmaqda olan dünya qaydasından 

Rusiyanın sıxıĢdırılması isə yalnız dünyada qeyri-sabitliyin güclənməsinə gətirib çıxaracaqdır‖(12, 

128). 

Dünyanın mühüm regionlarından birində yerləĢən Rusiya müəllifə görə ―dünya mərkəzlərinin 

bir küncündə deyil, Avropa, Asiya-Sakit okean regionu və Ġslam dünyası arasındakı mərkəzi 

məkanda bərqərar olmuĢdur‖(12, 129) ki, ABġ politoloqu Z.Bjezinski buranı ―Avrasiya 

məkanı‖adlandırır(7, 11) və göstərirdi ki, burada baĢ verən köklü dəyiĢikliklər ümumdünya 

əhəmiyyətinə malik olduğu üçün beynəlxalq münasibətlər də öz inkiĢafında keyfiyyətcə yeni 

mərhələyə daxil olmuĢdur (7, 11-12). Məhz buna görə dünya qüvvələr düzümündə baĢ verən 

dəyiĢikliklərə yenidən baxılmalı, beynəlxalq aləmdə qüvvələr nisbətinin yeni tarazlığı yaradılmalı, 

elmi-nəzəri və taktiki konsepsiyalar dəyiĢilmiĢ dövrün tələblərinə uyğunlaĢdırılmalı, ölkələrarası 

əməkdaĢlığın formalari təkmilləĢdirilməli, habelə ümumdünya təhlükəsizlik və birgəyaĢayıĢ strate-

giyasının yeni modeli formalaĢdırılmalıdır ki, bu model dünya siyasət meydanına çıxmıĢ və 

çıxmaqda olan yeni oyunçuları və oyun qaydalarını müəyyənləĢdirə bilsin. Qeyd edək ki,  

müstəqillik əldə edən hər bir dövlət dünyanın geosiyasi xəritəsində öz çəkisinə uyğun yer əldə 
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etməyə, imic qazanmağa və sayılmağa çalıĢır. Dövlətin dünya nizamında yeri onun joğrafi yer-

ləĢməsi, iqtisadi potensialı, siyasi nüfuzu, beynəlxalq dəstəyi, mədəni inkiĢaf səviyyəsi və s. kimi 

amillərlə müəyyən olunur. Problemin daha önəmli tərəfi isə ondan ibarətdir ki, yeni, müstəqil dö-

vlətlərin meydana gəlməsi dünyanın nüfuz dairələrinin yeni bölgüsünü Ģərtləndirir.  

Amerikan politoloqu Z.Bcezinski Böyük Ģahmat lövhəsi  əsərində Avrasiyanı ―Ģahmat lö-

vhəsinə‖ bənzədərək bu adı altında Cənubi Qafqaz regionu və Xəzər hövzəsində gedən geosiyasi 

mübarizənin səciyyəsini verir, konturlarını müəyyənləĢdirir və perspektivlərinə toxunur. Müəllif 

Avrasiyanın konturlarını müəyyənləĢdirməklə bərabər, həm də dünyanın məhz bu regionunda dü-

nya ağalığı uğrunda getməkdə olan mübarizədə geostrategiyanın əhəmiyyətinə və yerinə obyektiv 

qiymət verir, habelə bu məsələdə ABġ-ın roluna aydınlıq gətirir (7, 149).  Z.Bcezinskiyə görə, 

zəngin təbii sərvətlərə malik olan Azərbayjan Cənubi Qafqaz-Mərkəzi Asiya regionu ətrafında 

gedən geosiyasi oyunlarda xüsusi yer tutur. Əsərdə Azərbayjanın region daxilində və ətrafda duru-

mu belə müəyyən edilir: Avropada Balkanları  sözü etnik münaqiĢə və iri dövlətlərin bu 

rəqabəti ilə eyniləĢdirilir. Avrasiyanın da öz Balkanları  var. Lakin Avrasiya Balkanları  

görə daha geniĢdir, əhalisi isə daha sıx və çoxmillətlidir. Buraya Jənub-ġərqi Avropa, Orta Asiya, 

Jənubi Asiyanın bir hissəsi, Ġran körfəzi və Yaxın ġərq daxildir. Bu siyasi subyektlərdə təkjə qeyri-

sabitlik müĢahidə olunmur. Həmçinin digər güjlü qonĢular tərəfindən müdaxilə üçün Ģirnikdiriji 

görünür. Bu qonĢulardan hər biri regionda digər qonĢunun dominant roluna qəti rəqabət göstərmək 

əzmindədir(7, 149-151). Təsadüfi deyildir ki, enerji potensialı birlikdə götürüldükdə Küveytin, 

Meksika körfəzi və ġimal dənizinin ehtiyatlarına bərabər olan bu region indi və gələcəkdə böyük 

oyunların getdiyi və gedəcəyi məkan vəziyyətindədir (7, 151). Regionda baĢ verən bütün gərgin-

liklərin, qarĢıdurmaların, münaqiĢə və müharibələrin köklərində dayanan bu amil etnosiyasi 

münaqiĢələrin həll olunmamasının və ―konservləĢdirilməsinin‖ baĢlıca səbəblərindən biridir. 

Böyük Ġpək yolunun üzərində yerləĢən, sivilizasiyalararası əlaqələrdə mühüm rol oynayan, 

habelə zəngin Avrasiya rayonlarını və Qərbin inkiĢaf etmiĢ sənaye rayonlarını birləĢdirən nəqliyyat 

Ģəbəkəsinin hər iki tərəfində yerləĢən Avrasiya Balkanları  mühüm geosiyasi əhəmiyyətə 

malikdir. Bundan baĢqa Avrasiya Balkanları  ilk növbədə Rusiyanın, habelə üç böyük və 

bilavasitə qonĢu Asiya dövlətinin - Ġran, Türkiyə və Çinin təhlükəsizlik ambisiyaları baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müxtəlif geosiyasi maraqların kəsiĢdiyi Xəzər hövzəsi ölkələri 

etnosiyasi rəngarəngliyi ilə seçilir ki, bu amil regionda maraqları olan dövlətlərə hadisələrə 

qarıĢmaq, habelə geosiyasi və enerji maraqlarını təmin etmək üçün mübarizə aparmaq imkanı verir. 

XX əsrin 90-cı illəri ərəfəsində SSRĠ-nin süqutu dünyanın quru hissəsinin 1/6-ni tutan Av-

rasiya materikinin həyatında qlobal dəyiĢikliklərə start verməklə yanaĢı, bütövlükdə geosiyasi 

mozaikanı dəyiĢdi. Dünyanın ən nəhəng dövlətinin dağılması nəticəsində 15 müstəqil respublika 

meydana gəlmiĢdi ki, bunlardan üçü - Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan Cənubi Qafqaz re-

gionunda yerləĢirdi. Avrasiya Balkanları nın 9 ölkəsindən də üçü Cənubi Qafqaz, beĢi isə - 

Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tajikistan, Özbəkistan və Türkmənistan Orta Asiya dövlətləri idi. Re-

gionun sərhədlərini cənubdan Türkiyə, Ġran və Əfqanıstan  əhatə edirdi.  

Postsovet məkanında yeni müstəqil dövlətlərin meydana gəlməsi bir tərəfdən geosiyasi real-

lıqların əsas göstəricilərindən biri olmuĢ, digər tərəfdən isə Cənubi Qafqaz dövlətlərinin simasında 

(Ermənistan istisna olmaqla) Rusiyanı ənənəvi müttəfiqlərindən – Ġraq, Suriya və Ġrandan ayıra 

biləcək ―sanitar kordonu‖ yaradılmıĢdı ki, sonralar baĢ verəcək hadisələrdə yaranmıĢ vəziyyətin 

əhəmiyyəti ağla gəlməyəcək dərəcədə olduqca böyük olmuĢdu. ABġ Dövlət departamentinin 

keçmiĢ əməkdaĢı Pol Qoblun vaxtilə dediyi ―Azərbaycan heç də Qərblə Orta Asiya arasında körpü 
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deyil, həm də xammalla zəngin ġərqlə Rusiya arasında bir səddir‖ fikrinin doğruluğunu zaman 

sübut etdi(2, 82). Artıq iyirmi ildən çoxdur ki, Cənubi Qafqaz regionu geosiyasi, geoiqtisadi və 

etnosiyasi baxımdan regional və regiondankənar qüvvələrin əməkdaĢlıq və rəqabət meydanıdır. Re-

gionda  forma və məzmun etibarilə fərqlənən və üst-üstə düĢən, ikitərəfli və çoxtərəfli müstəvilərdə 

çarpazlaĢan maraqların mövcudluğu kifayət qədər mürəkkəb geosiyasi mozaikanın formalaĢdığını 

göstərir.  

Cənubi Qafqazın dünyanın mühüm geosiyasi məkanlarından biri kimi mövqeyi müasir elmi-

nəzəri fikir və diplomatiya tərəfindən artıq çoxdan etiraf olunmuĢdur.  Geosiyasəti dünyagörüĢü 

kimi təqdim edən klassik və müasir nəzəri-tətbiqi fikrin nümayəndələrinə görə, bu dünyagörüĢü 

siyasi qərarların və nəticələrinin ölkələrin və xalqların coğrafi vəziyyətindən asılı olduğunu əsas 

götürərək həllini gözləyən vəzifələri müəyyənləĢdirir. Bu baxımdan geosiyasət joğrafiya, tarix, 

hüquq, demoqrafiya, etnoqrafiya, sosiologiya, politologiya, strategiya, ekologiya, hərb elmi kimi 

sahələrlə sıx bağlıdır (13, 7). Təsadüfi deyil ki, hər bir müstəqil dövlətin, o cümlədən də 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik doktrinası və hərbi siyasəti regionun geosiyasi 

vəziyyəti ilə bağlı olaraq hazırlanır.  

Cənubi Qafqaz regionunun mürəkkəb geosiyasi mozaikası region dövlətlərindən, xüsusilə 

Azərbaycandan və Gürcüstandan çevik diplomatiyanın yeridilməsini tələb edir ki, bu ilk növbədə 

beynəlxalq Ģəraitdə baĢgicəlləndirici sürətlə baĢ verən hadisələrlə bağlıdır.  Çünki region uğrunda 

rəqabət mübarizəsində iĢtirak edən dövlətlərin kəsiĢən və toqquĢan mövqelərinin törədə biləcəyi 

fəsadlardan vaxtında sığorta olunmaq, regionu sülh, sabitlik və əməkdaĢlıq bölgəsinə çevirmək 

istiqamətində konkret vəzifələrin reallaĢdırılması həyati əhəmiyyətə malikdir. Bu baxımdan 

ümummilli lider Heydər Əliyevin irəli sürdüyü və həyata keçirilməkdə olan ―balans diplomatiyası‖ 

region daxilində və ətrafında tarazlığı təmin etmiĢdir. Alman politoloqu A.Rar Cənubi Qafqazdakı 

beynəlxalq rəqabətə daha geniĢ diapozondan yanaĢaraq hələ keçən əsrin 90-cı illərinin ortalarında 

yazırdı: ―Bu regionda kommersiya mənafeləri geosiyasi və hərbi mənafelər qarĢısında üstünlüyə 

malik olmalıdır. Yəni neft hamıya çatar, baĢlıcası regional və qlobal müharibələrdən çəkinməkdir... 

Regionda belə problem artıq mövcud olduğuna görə o, böyük dünyanın, regiondakı dövlətlərin və 

neft siyasətindən asılı olan kiçik dövlətlərin necə əməkdaĢlıq edəcəklərindən asılı olacaqdır.‖(13, 7) 

Cənubi Qafqazın son iyirmi illik tarixinin ümumiləĢdirilməsi prosesində əldə olunan baĢlıca 

nəticə ondan ibarətdir ki, regionda geosiyasi nüfuz dairələri və enerji ehtiyatlarının bölüĢdürülməsi 

uğrunda gedən mübarizə regiona külli miqdarda xarici investisiyaların cəlb olunması ilə yanaĢı, 

etnosiyasi münaqiĢələr, xalqlar arasında düĢmənçilik və etimadsızlıq, dini dözümsüzlük və 

ekstremizm kimi elə bəlalar  gətirmiĢdir ki, bunlar hələ uzun müddət ―qaysaq verməyəcək‖, xalqlar 

və dövlətlərarası münasibətlərdə gələcək onilliklər boyu düzəldilə bilməyəcəkdir. Sovet dövründə 

etnosiyasi rəngarəngliyi ilə Ģöhrətlənən Cənubi Qafqaz hazırda potensial Ģəkildə mövcud olan və 

konservləĢdirilmiĢ Ģəkildə ―dondurulan‖ onlarla münaqiĢə ocağının vətənidir.  

Geosiyasət və neft amilinin birgə çıxıĢ etməsinin nəticəsidir ki, hazırda Cənubi Qafqaz re-

gionunun üç dövlətindən ikisi terror-separatizm siyasəti ilə üz-üzə qoyulmuĢdur. Ermənistan ona 

arxa duran qüvvələrin köməyi ilə Azərbaycana qarĢı elan olunmamıĢ müharibə aparmaqdadır, 

Dağlıq Qarabağla yanaĢı Azərbaycanın daha yeddi rayonu Ermənistan tərəfindən iĢğal edilmiĢ, 

Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya muxtar vilayətləri isə ondan ayrılaraq Rusiyanın hi-

mayəsinə keçmiĢlər. Əgər Gürcüstan regiondankənar dövlətin təcavüzünə məruz qalmıĢdırsa, 

Azərbaycan region dövləti olan Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmıĢdır. Regionda potensial 

münaqiĢə ocaqlarının da mövcudluğunu nəzərə alsaq Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyinə təhdidlərin 

konturlarını müəyyənləĢdirə bilərik. Qaynar və potensial münaqiĢələr isə bütövlükdə bölgənin da-
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vamlı inkiĢafı yolunda ciddi maneədir. Regionda enerji resurslarına sahiblənmək uğrunda gedən 

mübarizə, sülhyaratma missiyasını öz üzərinə götürmüĢ beynəlxalq qurumların problemlərin ni-

zamlanmasına ―ikili standartlar‖dan yanaĢması, sesessionist münaqiĢələrə havadarlıq edənlərin 

beynəlxalq hüquq normalarına əhəmiyyət verməməsi və böyük dövlətlərin yaranmıĢ status-kvonun  

saxlamaq istəkləri mövcud problemlərin həll olunmamasında mənfi rol oynamaqdadır.  

Cənubi Qafqazda formalaĢmıĢ geosiyasi qüvvələr düzümü, regionun ətrafında cərəyan 

etməkdə olan hadisələrin bölgəyə təsiri, yaranmıĢ vəziyyətin qiymətləndirilməsi və çıxıĢ yollarının 

müəyyənləĢdirilməsi, mövcud qüvvələr nisbətinin nə dərəcədə Azərbaycanın xeyrinə olması, 

bölgədə maraqları cəmləĢmiĢ dövlətlərlə qarĢılıqlı faydalı əməkdaĢlığın inkiĢafı perspektivlərinin 

elmi-nəzəri cəhətdən araĢdırılması, ümummilli lider H.Əliyevin ―neft və kommunikasiya 

siyasətinin‖ və balans diplomatiyasının nəticələrinin ümumiləĢdirilməsi, habelə bütün bunlardan 

çıxıĢ etməklə yaranmıĢ yeni beynəlxalq Ģəraitə uyğun strateji xəttin praktiki əsaslarının iĢlənib 

hazırlanması və həyata keçirilməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Cənubi Qafqaz dövlətləri müstəqillik qazandıqdan sonra dünya birliyinin sıralarına müxtəlif 

yollarla çıxmıĢlar. Belə ki, Azərbaycan və Gürcüstan Avropaya inteqrasiyanı baĢlıca strateji xətt 

kimi seçmiĢ, Ermənistan isə hərbi-siyasi xarakterli müqavilələrin imzalanması yolu ilə Rusiyanın 

Qafqazda forpostuna çevrilmiĢdir. Ermənistanın Rusiyanın yaradıcısı olduğu Avrasiya Ġqtisadi 

Birliyinə qoĢulması haqqında müqavilə  2014-cü il oktyabrın 9-da imzalanmıĢ, hazırda isə bu 

yönümdə hazırlıq iĢləri  baĢa çatdırmaq üzrədir. Birliyin rəsmi olaraq  2015-ci il yanvarın 1-dən 

fəaliyyətə baĢlayacağı planlaĢdırılmıĢdır. Müasir dövrdə Cənubi Qafqaz uğrunda gedən geosiyasi 

mübarizə ABġ və Avropanın xeyrinə olaraq regionun siyasi xəritəsini dəyiĢdirmiĢdir ki, bunun 

nəticəsində həmin mübarizə nəinki zəifləməmiĢ, əksinə yeni məzmun və çalarlar kəsb etməkdədir 

(17).
 
 

Region uğrunda mübarizədə Rusiyanın üstünlüyünü 2008-ci ilin avqustunda baĢ vermiĢ 

―beĢgünlük‖ Rusiya-Gürcüstan müharibəsi aydın Ģəkildə göstərdi. Rusiya prezidenti V.Putin Er-

mənistanın Avrasiya Ġqtisadi Birliyinə qoĢulması üçün ―yol xəritəsi‖ hazırlandığını bildirməsi bu 

sahədə mühüm razılaĢmaların əldə olunmasından və saziĢlərin imzalanmasından xəbər verirdi. 

Xəbər agentliklərinə istinadən Qırğızıstanla bağlı da müvafiq sənədlərin yekunlaĢdığını ehtimal 

etmək olar. Çünki, V.Putinin sözlərinə görə, Birliyin hazırkı üzvləri olan Belorus və Qazaxıstanın, 

eləcə də təĢkilata üzv olmaq istəyən Ermənistan və Qırğızıstanın dövlət baĢçıları ilə imzalanacaq 

sənədin detalları dəqiqləĢdirilmiĢdir (1). 

Cənubi Qafqazda geosiyasi mozaikanın səciyyəsi hazırda Azərbaycan, qərb və rus elmi-

ictimai fikrinin diqqət mərkəzindədir. Tədqiqatçılardan Z.A.Kəngərli yazırdı ki, ―müxtəlif  regional 

sistemlərin belə müxtəlif istiqamətlərdə inkiĢaf etməsinin səbəbləri ilk növbədə regionların ink-

iĢafına təsir göstərən daxili və xarici faktorların müxtəlifliyindən irəli gəlir. Daxili faktorlara re-

gional sistemlərin elementlərinin (region dövlətlərinin) daxili quruluĢ özəllikləri, bu elementlər 

arasında qüvvələr nisbəti, tarixən regional sistemin elementləri arasında mövcud olan dostluq - 

düĢmənçilik münasibətləri və s. aid edilir. Xarici faktorlar dedikdə, regional sistemə təsir etmək 

üçün kifayət edəcək gücə (hərbi, siyasi, iqtisadi, maliyyə potensialına və s.) malik olan iri beynəlx-

alq aktorların (geosiyasi subyektlərin) fəaliyyəti nəzərdə tutulur‖ (3, 3). 

Beynəlxalq münasibətlərin inkiĢaf təcrübəsinin analizi göstərir ki, xarici faktorların təsiri 

altında nəinki regional sistemlər formalaĢır və inkiĢaf edir, habelə bunların parçalanması da həmin 

amillərin təsiri altında baĢ verir. Z.A.Kəngərli nümunə kimi SSRĠ-nin parçalanması təcrübəsinə 

müraciət edərək göstərirdi ki, Qafqaz regionu ölkələrinin və xalqlarının inkiĢaf yollarında 90-cı 

illərdən bu günə kimi yaĢanmıĢ müxtəlifliklərdə xarici amillərin təsiri gözəçarpacaq dərəcədə 

http://az.wikipedia.org/wiki/Erm%C9%99nistan
http://az.wikipedia.org/wiki/9_oktyabr
http://az.wikipedia.org/wiki/2015
http://az.wikipedia.org/wiki/1_yanvar
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böyükdür. Hazırda ―Postsovet məkanına daxil olan Qafqaz regionu milli zəmində qarĢıdurmaların 

və silahlı münaqiĢələrin meydanına çevrilmiĢdir‖(). Göründüyü kimi, ―müasir dünya da, onun prob-

lemləri də, məchulluqları və inkiĢaf perspektivləri də XX yüzilliyin ikinci yarısının problemlərindən 

əsaslı Ģəkildə fərqlənir. Lakin istər XX, istərsə də XXI yüzillikdə dünyanı narahat edən problemlər 

... elə bir forma almıĢdır ki, bunların həlli bir və ya bir neçə dövlətin səylərinin birləĢdirilməsi ilə 

mümkün deyildir.‖ (3, 3-4) 

Müasir siyasi fikirdə Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyə təhdidlərin səciyyəsinin verilməsi, re-

gionun yeni geosiyasi bölgüsü və enerji ehtiyatlarının bölüĢdürülməsi uğrunda mübarizənin yeni 

fazaya daxil olması, Azərbaycan siyasətĢünaslığında problemlə bağlı elmi-nəzəri ümu-

miləĢdirilmələrin aparılması, bölgədə artıq formalaĢmıĢ regional tarazlığın təcrübəsinin 

qiymətləndirilməsi Cənubi Qafqazda dövlətlərarası münaqiĢələrin regional geosiyasi proseslərə 

gətirdiyi özəlliklərin məzmununu və mahiyyətini açmağa imkan verir. Belə ki, region qlobal hərbi-

siyasi hadisələrin gediĢinə və dünya iqtisadiyyatının inkiĢafına ciddi təsir göstərmək imkanına 

malikdir.  

Cənubi Qafqazda cərəyan etməkdə olan hadisə və prosesləri Azərbaycanın maraqları 

baxımından araĢdıran G.M.Quliyeva ilk növbədə regionun siyasi səciyyəsini verərək yazırdı: 

―Qafqaz regionu öz geo-etno-siyasi xarakterinə görə dünyanın bənzərsiz bölgələrindən biridir. 

Kontinentlərin, dillərin və karvan yollarının qovĢağında yerləĢən Qafqazın 440.700 kvadrat kilo-

metrlik ərazisində 128 etnosu təmsil edən 40 milyon nəfərdən yuxarı əhali yaĢayır.‖(5, 32) Belə et-

nik rəngarənglik regionun onilliklər boyu davam edən münaqiĢələr burulğanına çevrilməsində 

mühüm rol oynadı. 

Müasir Qərb siyasətĢünaslığı hələ ötən yüzilliyin sonlarından etibarən Azərbaycanı Cənubi 

Qafqaz regionunun lider dövləti kimi görməkdə və təqdim etməkdədir. Bu baxımdan həmin strateji 

xətt yaxın perspektiv üçün deyildir. Qafqazın bütövlüyü, buraya Türkiyə  və Ġranın Ģimal hissələrin-

in daxil edilməsi regionun gələcək məkan və geostrateji konturlarının necəliyindən xəbər verir. 

Qərb müəlliflərindən B.Büzen müasir dünyada gedən regionlaĢma prosesləri kontekstində regional 

sistemlərin yaradılması meylinin elmi-nəzəri baxımdan təhlilini vermiĢdir ki, belə sistemlərin 

yaradılması nəinki regional təhlükəsizliyin təmin edilməsində, habelə çoxtərəfli sosial-iqtisadi ink-

iĢaf modelinin qurulmasinda və geniĢlənməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Müəllifə görə, re-

gional sistemin strukturu iki amilə əsasən müəyyənləĢdirilir: aktorlar/elementlər  arasında yaranmıĢ 

qüvvələr nisbəti və dostluq/düĢmənçilik münasibətləri (16, 12).  

Ümummilli lider H.Əliyevin neft və kommunikasiya diplomatiyası müəyyən mənada re-

gionda iqtisadi amillərin geosiyasi amilləri üstələməsinə gətirib çıxarsa da bununla belə, regionda 

maraqları olan dövlətlərin qruplaĢmasını da Ģərtləndirdi. Neft ixrac kəmərinin Ermənistandan yan 

keçməklə Gürcüstan vasitəsilə Ceyhan limanına çıxması və Türkiyənin Azərbayjana siyasi dəstəyi 

Rusiyanın region üzərində   inhisarlaĢmanı həyata keçirmək istəyini pozdu ki, bunun nəticəsində 

Orta Asiyanın Azərbaycanla bir sırada müstəqillik qazanmıĢ dövlətləri Qərbə çıxıĢ yolu əldə etdilər, 

bu isə Rusiyanı onlara qarĢı baĢlıja təsir vasitəsindən məhrum etdi. Göstərilənlərə baxmayaraq, 

Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya Ģimaldan Rusiyanın və jənubdan Ġranın təzyiqlərinə davam 

gətirmək gücündə və imkanında deyildir. 

Amerikan müəlliflərindən P.Qobl isə beynəlxalq təhlükəsizliyin regionlaĢması kontekstində 

XX əsrin sonları üçün Cənubi Qafqazda cərəyan edən geosiyasi proseslərin elmi-siyasi təhlilini 

verir, regionda ―oyunçu kimi‖ çıxıĢ edən aktorların maraqlarına toxunur, habelə Cənubi Qafqaz dö-

vlətlərinin siyasi və iqtisadi müstəqilliyinin dəstəklənməsi fonunda Qərbin Rusiyanın regionda 

nüfuzunun artmasına və hegemonluğuna qarĢı müqavimət göstərəcəyini qeyd edir (9, 14-16) ki, 
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belə vəziyyət regionda Qərb-ġərq qarĢıdurmasının güclənəcəyi Ģəraitdə hadisələrin gələcəyinə nik-

binliklə baxmağa o qədər də əsas vermir. Ümumiyyətlə, mövcud elmi-siyasi fikrə, habelə bizim 

qənaətimizə görə, Rusiya tədricən regiondan çəkilmək məcburiyyətində qalsa da, lakin Cənubi 

Qafqaza həmiĢə müdaxilə eləmək Ģansını saxlayacaqdır. Problemin baĢlıca həlli yolu regionda 

Rusiyanın iqtisadi maraqlarının təmin olunmasına imkan verilməsi və bu maraqların həmiĢə 

gözlənilməsi ola bilər ki, ümumilli lider H.Əliyev «balans startegiyasına» məhz bununla əlaqədar 

müraciət etmiĢ və onun reallaĢdırılmasına nail olmuĢdur.  

Müasir elmi-nəzəri fikirdə geosiyasət sintetik elm sahəsi kimi coğrafi məkan üzərində qurulan 

siyasət olub əsas tədqiqat obyekti dövlət maraqlarından çıxıĢ etməklə xarici siyasət fəaliyyətinin 

istiqamətlərinin və konturlarının onilliklər üçün əvvəlcədən müəyyənləĢdirilməsidir. Bu mənada 

geosiyasət dövlətin joğrafiyasını və siyasətini əlaqələndirən nəzəriyyə olub sürətlə dəyiĢməkdə olan 

müasir dünyamızda hadisə və prosesləri kompleks Ģəkildə  araĢdırmağa imkan verir. Beynəlxalq 

münasibətlərin müxtəlif dövrlərində geosiyasətə fərqli nöqteyi-nəzərlərdən yanaĢmaların sər-

gilənməsinə baxmayaraq, geosiyasət - dövlətin siyasəti və onun həyata keçirildiyi Ģərait arasında 

qarĢılıqlı əlaqə və qarĢılıqlı asılılıqdır(15, 157). Nəzəri və praktiki baxımdan geosiyasət ilk növbədə 

dövlətin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsinə istiqamətlənən və özünü taktiki məsələlərdə 

göstərən strateji kursdur. Bu mənada Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik strategiyası 

ölkəmizin dünya siyasətinə inteqrasiyasının inkiĢaf yollarını müəyyənləĢdirən taleyüklü sənəd kimi 

çıxıĢ edir. 

XIX əsrdən etibarən coğrafiyaĢünaslar siyasi qüvvələrin dünyada cərəyan edən hadisə və 

proseslərə təsirinin tədqiqi zamanı ölkələrin və planetin əsas regionlarının strateci vəziyyətinin 

öyrənilməsinə ciddi fikir verməyə baĢlamıĢ, coğrafi məkanla siyasətin bağlılığına diqqət vermiĢ, 

beynəlxalq münasibətlərin hərtərəfli xarakteristikasının verilməsi üçün lazımi komponentlərin sırası 

və sayını müəyyənləĢdirmiĢdilər. Müasir dövrdə də tədqiqat prosesində baĢlıca geosiyasi amillər 

kimi joğrafi, sosial-siyasi, hərbi, demoqrafik, iqtisadi, ekoloji və s. amillər əsas götürülür və bu 

zəmində də konkret beynəlxalq subyektin təhlili verilir, beynəlxalq münasibətlər sistemində və dü-

nya düzənində rolu, yeri və əhəmiyyəti müəyyənləĢdirilir. Azərbayjan Respublikasının geostrateji 

kontekstdə öyrənilməsinə ötən əsrin 90-jı illərinin əvvəllərindən baĢlanmıĢdır. Belə səpkili 

tədqiqatların təkjə Azərbayjanda deyil, xarijdə də aparıldığı məlumdur. MDB məkanında ən çox 

tədqiq olunan dövlətlərdən biri kimi Azərbayjanın geostrateci durumu, bir sıra qlobal problemlərin 

tərkib hissəsi kimi çıxıĢ etməsi və regionun dayaq nöqtəsi olması onun öyrənilməsinə marağı 

Ģərtləndirən baĢlıca amillərdir. Rusiya tədqiqatçılarından A.Duqinə görə, Qafqaz Rusiya və Qərbi 

Avropa geosiyasi maraqlarının ənənəvi toqquĢma məkanıdır. Lakin artıq Moskvanın nəzarətindən 

çıxmıĢ bu regionu ciddi geosiyasi fəaliyyət meydanına çevirmək, amerikanpərəst qüvvələrin re-

giondan sıxıĢdırılmasına nail olmaq, bunun üçün isə regionda sosial-siyasi vəziyyəti 

gərginləĢdirmək və siyasi sabitliyi pozmaq lazımdır. Müəllifə görə, geosiyasi düĢmən yalnız bu yol-

la regiondan uzaqlaĢdırıla bilər (10, 803-805). Göründüyü kimi, zamanın dəyiĢməsinə baxmayaraq 

Rusiyanın regiona münasibətdə imperiya ambisiyaları qalmaqdadır ki, bunların nəzərə alınması 

zəruridir. 

Azərbaycan geosiyasəti dövlətin malik olduğu joğrafi məkanda məskunlaĢmıĢ əhalinin 

həyatını və fəaliyyətini xarici təsirlərdən qorumağa istiqamətlənmiĢdir. Nəzərə almaq lazımdır ki,  

joğrafi Ģərait mühafizəkardır, yəni zaman keçdikjə ən az dəyiĢikliyə məruz qalan amil kimi çıxıĢ 

edir. Dövlət baĢçıları müvəqqəti olduğu kimi, müəyyən zaman ərzində ölkənin iqtisadiyyatında 

nəzərə çarpan sıçrayıĢ və geriləmələr də nisbidir. Konkret ərazidə məskunlaĢmıĢ xalqların davranıĢ 

qaydalarında,  psixologiyasında və mədəniyyətində də zaman keçdikjə böyük dəyiĢikliklər müĢahi-
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də oluna bilər. Bununla belə, həmin amillərin ölkənin joğrafi vəziyyətinə təsiri demək olar ki, 

mümkünsüzdür. Təsadüfi deyil ki, joğrafi vəziyyət daha çox sabit amil kimi dövlətin xariji 

siyasətində əsas rol oynayır. Praktiki baxımdan bu amil hazırda yalnız etnosiyasi münaqiĢələrin və 

lokal müharibələrin təsiri ilə dəyiĢə bilər. 

Cənubi Qafqaz dövlətlərinin qarĢısında duran baĢlıca problem dövlətlərin təhlükəsizliyi və 

iqtisadi jəhətdən inkiĢaf etməsi problemidir ki, bunlar həm endogen, həm də ekzogen faktorların 

təsiri altındadır. Qeyd edək ki, bu məsələdə xarici faktorlar dominatlıq edirlər. Müstəqillik əldə 

etmiĢ dövlətin iqtisadiyyatı qurularkən və müdafiəsi təĢkil edilərkən dövlətin malik olduğu joğrafi 

vəziyyəti nəzərə almamaq qeyri-mümkündür. Dövlətin xariji siyasət uğurları iqtisadiyyatın 

səviyyəsindən, hərbi qüvvələrin güjündən, xalqının mənəviyyatının və sosial jəhətdən birliyinin 

necəliyindən, habelə dövlətin beynəlxalq aləmdə və regional məkanda malik olduğu imicdən, re-

giona münasibətdə xarici güclərin hansı mövqeyi nümayiĢ etdirməsindən asılıdır. Əgər Erməni-

stanın iqtisadiyyatı və milli təhlükəsizliyi Rusiyadan asılıdırsa, Azərbaycan və Gürcüstan bu sahədə 

ağırlıqları özləri daĢımaq məcburiyyətindədirlər. Məhz bununla bağlı olaraq ―balans siyasəti‖ 

üzərində qurulan neft və kommunikasiya strategiyası Cənubi Qafqazın geosiyasi xəritəsini 

müəyyənləĢdirir, regional münaqiĢələrin konservləĢdirilməsi də bununla bağlıdır. 

Apardığımız araĢdırmalara əsasən deyə bilərik ki, müstəqillik yoluna yeni qədəm qoyan dö-

vlətlərdən biri kimi Azərbayjanın dünya siyasətində yerinə Avroasiyada baĢ verməkdə olan qlobal 

dəyiĢikliklər konteksində baxılmalıdır. Müasir dövrdə Azərbayjanın geostrateci durumu sürətlə 

dəyiĢməkdədir. ġimal-Jənub, Qərb-ġərq vektorlarının kəsiĢməsində yerləĢən və zəngin enerci 

ehtiyatlarına, habelə geniĢ tranzit imkanlarına və infrastrukturuna malik olan Azərbayjan Respu-

blikası XXI əsrin əvvəllərindən etibarən elə geosiyasi ərazilərdən birinə çevrilmiĢdir ki, regional 

lider kimi regiondankənar aktorlar onun mövqeləri ilə hesablaĢmaq və ya onun əleyhinə siyasi xətt 

yeritməmək məcburiyyətindədirlər. Regionətrafı və regiondan kənar güj vektorlarının jazibə hüdud-

larında olan Azərbayjan regionda mövqelərini möhkəmlətməyə  çalıĢan  güclərin maraq obyekti 

kimi hələ uzun müddət regionda cərəyan edən və edəcək  hadisələrə təsir etmək imkanlarını 

saxlayacaqdır. 

Azərbayjanın belə mövqeyi müasir politoloji fikir tərəfindən onun  geosiyasi mərkəz kimi ro-

lundan bəhs etməyə imkan verir. Müasir geosiyasi fikrə görə, dünyanın üç siyasi mərkəzi – Qərbi 

Avropa, ġərqi Asiya və Yaxın ġərq Avrasiyanın gələcəyində mühüm rol oynayacaqdır. Göstərilən 

üç regionda hegemonluğu dünya hegemonluğuna bərabər tutan Qərb politoloji fikri Rusiyanı bu re-

gionlardan uzaqlaĢdırmaq strategiyasını dönmədən reallaĢdırmağa çalıĢır və bunun üçün Rusiyanın 

müxtəlif  hissələrə parçalanması layihələrini həyata keçirməyi planlaĢdırırdılar. Rus ge-

osiyasətçilərindən N.A.Nartov yazırdı ki, ―Rusiyanı parçalamaq planını həyata keçirmək üçün 

VaĢinqtona Kiyevin, Bakının, Tbilisinin köməyi lazımdır. Bunun üçün də onlar güclü, dinamik ink-

iĢaf edən dövlətlər olmalıdırlar. Amerikalıların həmin respublikalara diqqəti bununla bağlıdır. Bu 

diqqət investisiyaların qoyulmasında, texniki yardımlarda, müxtəlif növlü layihələrdə birgə 

iĢtirakda, o cümlədən Xəzər dənizindən neftin hasil edilməsi kimi iri layihələrin 

gerçəkləĢdirilməsində öz əksini tapır.‖(11, 346)   

―Keçid dövrünün mürəkkəbliklərinə baxmayaraq Rusiyanın Azərbaycana, Azərbaycanın 

Rusiyaya olan ehtiyacını‖ obyektiv qiymətləndirən rus müəlliflərindən S.Ġ.Çernyavski Rusiyanın 

xarici siyasətinin cənub istiqamətindəki vəzifələrdən bəhs edərək yazırdı: ―ġəraitin 

sabitləĢdirilməsi, münaqiĢələrin tezliklə nizamlanması və nəticələrinin aradan qaldırılması, mehrib-

an qonĢuluq və bərabərhüquqlu tərəfdaĢlıq münasibətlərinin inkiĢafı, iqtisadi əlaqələrin normal-

laĢdırılması, müvəqqəti olaraq kəsilmiĢ nəqliyyat və digər kommunikasiya xətlərinin bərpası, rus 
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diasporunun qanuni hüquqlarının müdafiəsi – bütün bunlar hazırda Rusiyanın Cənubi Qafqaz 

siyasətinin aktual vəzifələridir‖(14, 4-5). Göründüyü kimi, Rusiya Federasiyasının postsovet 

məkanının cənubunda həyata keçirdiyi siyasətdə güddüyü məqsədlərlə ABġ-ın Cənubi Qafqaz 

siyasətində oxĢar məqamlar yetərincədir, fərq həmin siyasi xətlərin praktiki nəticələrindədir. 

Amerikan politoloqu Z.Bzejinski dünyanın müasir geosiyasi mərkəzlərini müəyyən edərkən 

konkret amillərin mahiyyət və məzmunundan çıxıĢ edərək yazırdı: Geosiyasi mərkəz  o dövlətdir 

ki, onun əhəmiyyəti öz gücü və motiviasiyasından yox, yerləĢmə mövqeyindən və geostrateji 

iĢtirakçı Ģəxslər tərəfindən edilən hərəkətlərin doğura biləcəyi potensial zəifliyin nəticələrindən 

asılıdır. Adətən geostrateji mərkəzlər özünün coğrafi yerləĢməsi ilə Ģərtlənir. Bir sıra hallarda bu 

mühüm rayonlara nəzarət planında xüsusi rol və enerji mənbələrinin əldə edilməsində mühüm geo-

strateji iĢtirakçılara imtina etmək imkanı verir... Soyuq müharibədən sonra aparıcı Avrasiya ge-

osiyasi mərkəzlərinin eyniləĢdirilməsi, eləcə də onların müdafiəsi ABġ-ın qlobal geostrategiyasının 

prinsipial aspektidir (7, 55). 

Müəllif daha sonra qeyd edirdi ki, ―bütün geostrateji iĢtirakçı Ģəxslər (xüsusilə Cənubi Qafqa-

za münasibətdə - S.B.) bir çox hallarda mühüm və güclü dövlətlərdir. Lakin heç də bütün güclü dö-

vlətlər avtomatik geostrateji iĢtirakçı Ģəxslər olmur... Hazırda bütün dünya miqyasında beĢ geo-

strateji iĢtirakçı Ģəxs və beĢ geostrateji mərkəz yeni Avrasiya siyasi xəritəsində eyniləĢdirilə bilər. 

Fransa, Almaniya, Rusiya, Çin və Hindistan iri, fəal fiqurlardır. Lakin bu zaman Böyük Britaniya, 

Yaponiya və Ġndoneziya (mühüm dövlətlər kimi qəbul olunsa da) bu təsnifə düĢmür. Ukrayna, 

Azərbaycan, Cənubi Koreya, Türkiyə və Ġran vacib geostrateji mərkəzlər rolunu oynayır. Lakin Tü-

rkiyə və Ġran müəyyən mənada özlərinin məhdud imkanları daxilində həmçinin geostrateji fəal ölk-

ələrdir‖(7, 56).  

XXI əsrin astanasında dünyada qlobal dəyiĢikliklərin ümumplanet miqyası aldığı, inteqrasiya 

və dezinteqrasiya proseslərinin sürətlə getdiyi, sivilizasiyaların toqquĢmaqda olduğu dövrdə, ġərqlə 

Qərb arasında ziddiyyətlərin artması və gərginliyin güclənməsi fonunda təbii sərvətlərə, xüsusilə 

enerji ehtiyatlarına sahiblənmək uğrunda elə müharibə gedir ki, onun konturları I və II dünya 

müharibələrinin əhatə dairəsindən daha geniĢdir. Dünyanın keyfiyyətjə yeni qaydada 

bölüĢdürülməsi, təsir dairələrinin müəyyənləĢdirilməsi istiqamətində gedən oyunlarda dövlət su-

verenliyinin qorunub saxlanması olduqca çətinləĢmiĢdir ki, bunu son dövrlərdə Yaxın ġərqdə 

cərəyan edən hadisələr əyani Ģəkildə göstərir. Bu konteksdə Azərbayjanın geosiyasi oyun 

iĢtirakçıları və obyektləri arasında tutduğu mövqe, geosiyasi mərkəz kimi rolunun nədən ibarət ol-

ması, beynəlxalq və regional güjlərin Azərbayjanla bağlı maraqları, respublikamızın həyata 

keçirməkdə olduğu strateji xəttin nə dərəcədə obyektiv olması və dünyada baĢ verməkdə olan əsaslı 

dəyiĢikliklərlə səsləĢməsi kimi məsələlərə aydınlıq gətirilməsi olduqca aktualdır. 

Cənubi Qafqazın geosiyasi xəritəsində regional və regiondankənar oyunçuların iĢtirakı for-

malaĢmıĢ mürəkkəb geosiyasi mozaikanın atributlarıdır. Pegion birbaĢa Rusiya-Ġran-Türkiyə 

üçbucağının içərisindədir, həmin dövlətlərin Cənubi Qafqaz  maraqları öz spesifik xüsusiyyətləri ilə 

seçilir, lakin biri digəri ilə ziddiyyətli əməkdaĢlıq vəziyyətindədir.  Geosiyasi baxımdan Cənubi 

Qafqazın bir hissəsi kimi Azərbayjan müasir beynəlxalq münasibətlərin Avrasiya, Qərb və Yaxın 

ġərq regionuna daxildir. Bu sistemə daxil olan ölkələrin oxĢar maraqları nəzərə alınmadan xariji 

siyasət konsepsiyasının hazırlanması, taktiki və strateji məsələlərin müəyyənləĢdirilməsi qeyri-

mümkündür. Rusiyanın ilk prezidenti B.Yeltsin 1997-ci ilin oktyabrında KiĢinyevdə keçirilən 

postsovet respublikaları dövlət baĢçılarının görüĢündə MDB məkanında Rusiyanın maraqlarının 

səciyyəsini verərək demiĢdi: ―Rusiyanın milli maraqlarına baxıĢ göstərir ki, əgər biz sabit, iqtisadi 
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baxımdan inkiĢaf edən və siyasi baxımdan müstəqil dost dövlətlərin əhatəsində olacağıqsa, ancaq 

uduzacağıq. Bizim qonĢularımız müttəfiqlərimiz olmalıdır, həm də güclü olmalıdır.‖(8, 109)  

XX əsrin 90-cı illərində baĢ vermiĢ məlum dəyiĢikliklər Türkiyə və Ġranın Xəzər hövzəsində 

yeni oyunçular kimi meydana çıxmasını Ģərtləndirdi. Rusiyanın region üzərində nüfuzunu itirməsi 

həmin dövlətlərin hövzədə nüfuz dairələri uğrunda mübarizədə geostrateci iĢtirakçı  kimi 

fəaliyyətinə imkan verdi. Lakin Türkiyə və Ġran jiddi daxili problemlərlərin içərisində olduğuna 

görə onların fəaliyyət imkanları o qədər də geniĢ deyil. Digər tərəfdən, regiona münasibətdə bu dö-

vlətlər rəqibdir və hər iki dövlət kənardan dəstəyə ehtiyac duyurlar. Belə ki, Türkiyənin nüfuzunun 

güclü olduğu Azərbayjanda Ġranın mövqeləri zəifdir, bu isə onu Rusiyanın dəstəyinə möhtac edir. 

YaranmıĢ Ģəraitdə Türkiyə də ABġ-ın dəstəyindən istifadə edir (7, 61-63). 

Azərbaycanlı politoloqlardan M.Qasımov geosiyasi iĢtirakçı Ģəxslərin ilk sırasına ABġ-ı və 

Rusiyanı iri dövlətlər qismində, yaxın qonĢular və regional geosiyasi iĢtirakçı kimi Türkiyə və Ġranı, 

üçünjü qrupa isə Avropa ölkələrini daxil edir. Müəllifə görə, Azərbayjan bu dördbujaq daxilində 

balanslaĢdırılmıĢ xariji siyasət yeritməyə məcburdur ki, bu onun regionda tutduğu geosiyasi mövqe 

ilə Ģərtlənir (4, 90). AparılmıĢ səbəb-nəticə əlaqəli təhlilə və müasir siyasi reallıqlara əsasən belə 

nəticəyə gəlmək olar ki, Azərbayjanın və Orta Asiyanın gələjəyi Ukraynada olduğu kimi Rusiyanın 

hansı mövqe sərgiləyəcəyindən asılı olacaqdır.  

Beləliklə, Sovet Ġttifaqının süqutu beynəlxalq münasibətlərin ideoloci nöqteyi-nəzərindən izah 

edilməsinin yerinin liberal elmi-nəzəri fikirlə əvəzlənməsinə gətirib çıxardı və beynəlxalq sistemdə 

geosiyasi anlayıĢlar yenidən ciddi məna kəsb etməyə baĢladı. Dövlətlərin dəyiĢməyən məqsəd və 

maraqları siyasi proseslərin cərəyan etdiyi coğrafi məkanla birbaĢa əlaqəlidir. Beynəlxalq aləmdə  

qüvvələr nisbətindən bəhs edilərkən bir qayda olaraq həmin siyasi qüvvələrin hansı əraziyə, necə 

yerləĢdiyinə, joğrafi məkanın əhəmiyyətinə və iqtisadi potensialın ehtiyatlarına xüsusi diqqət 

yetirilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbayjan iki əsrə yaxın Rusiyanın əsarətində olduqdan sonra dünya 

siyasət meydanında müstəqil addımlarını yenijə atmağa baĢlayıb və yalnız indi müstəqil qərarlar 

qəbul etmək iqtidarındadır. Təsadüfi deyil ki, ancaq müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbayjanın 

geosiyasi mövqeyinin dərk edilməsi və geostrateci təmayüllərinin müəyyənləĢdirilməsi yönümündə 

konkret addımların atılmasına baĢlanmıĢdır. 
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DEMOCRATIZATION AND HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT OF EUROPEAN UN-

ION AND MIDDLE EAST RELATIONSHIP 

 

While Europe’s multilateral democracy-promotion efforts focus mainly on the Mediterranean 

region, the European Union has initiated programs with other subregions of the Middle East—and 

EU officials have in the past year expressed a desire to devote more attention to those areas. Specif-

ic initiatives include the EU-GCC Dialogue, the Comprehensive Dialogue with Iran, and a cooper-

ation and  association agreements with Yemen, Egypt, Algeria, Morocco, Bahrain, Kuwait, Leba-

non, Israel and etc. These programs, it should be noted, are not as rich and varied as the European 

Union’s interaction with the Mediterranean region, and the same instruments and levers are not 

available. Three major key documents—―European Security Strategy,‖ ―Strengthening the EU’s 

Relations with the Arab World,‖ and ―Interim Report on the EU Strategic Partnership with the 

Mediterranean and the Middle East region‖—form a strategic umbrella for Europe’s new democ-

racy promotion strategy. While the ENP presents concrete policy options for energizing movement 

on reform, the European Security Strategy and accompanying papers situate these options in a 

broader, strategic context. With EU enlargement as its point of departure, the strategy founds a 

strong case for integrating Europe’s wider neighborhood into a web of well-governed, democratic 

states. The article acknowledges traditional trade and development policies as powerful tools for 

promoting reform (based on ―trade-and-aid‖ formula) but also advocates  useage of conditionality 

and targeted trade measures as a means of promoting democracy. It demands a more active, capa-

ble, and coherent policy that harmonizes the many policies and instruments at the European Un-

ion’s command. From a programmatic standpoint, the European Union has focused its efforts 

largely on human rights, women’s empowerment, judicial reform, democracy and press freedom . 

The European Union’s human rights emphasis, particularly its focus on developing contacts with 

human rights NGOs, places it at a distinct advantage in this area. The European Union has also 

devoted resources to cross-cultural dialogue, which will get even greater attention in the newly in-

augurated Euro-Mediterranean Foundation. The foundation holds the potential to encourage link-

ages to a variety of civil society groups in the Middle East—a long-standing goal shared by  the 

European Union. Transatlantic tensions over the issue of isolation versus engagement could seri-

ously affect joint reform-promotion efforts in the region. Differences over how to treat states such 

as Iran, Syria, Palestine and Libya could derail transatlantic cooperation. 

Key words: European Union, Middle East,European Security Strategy, human rights, democ-

ratization 
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AVROPA ĠTTĠFAQI ORTA ġƏRQ MÜNASĠBƏTLƏRĠ DEMOKRATĠKLƏġMƏ  

VƏ ĠNSAN HÜQUQLARI KONTEKSĠNDƏ 

 

Avropa İttifaqının çoxşaxəli demokratiya yönümlü cəhdləri Aralıq dənizi regionuna yönəlmiş 

olsa belə Orta Şərq regionu Avropa İttifaqı və rəsmilərinin diqqətindən kənarda qalmamışdır. 
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Körfəz ölkələri əməkdaşlıq Şurası və  İranla çoxşaxəli dialoq, Yəmən, Misir, Əlcəzair, Mərakeş, 

Bəhreyn, Küveyt, Livan və  İsrail ilə əməkdaşlıq müqaviləsi Avropa İttifaqının regiona yönəlik 

xüsusi cəhdləri hesab olunur. «Avropa Təhlükəsizlik Strategiyası», «Avropa İttifaqının Ərəb dü-

nyası ilə münasibətlərini gücləndirilməsi» və «Avropa İttifaqının Aralıq dənizi regionu və Orta 

Şərqlə Strateji Partnyorluq Raportu» demokratiyanın yayılması yönündə üç mühüm strateji 

sənəddir. Avropa Qonşuluq Siyasəti Avropa Təhlükəsizlik Strategiyası və digər sənəd və reform-

ların stratejik baxımdan hərəkətverici qüvvəsidir. Avropa İttifaqının genişlənmə siyasəti daha 

genişəhatəli qonşuluq, idarəçilik və demokratikləşməni əhatə etməkdədir. Əməkdaşlıq strategiyası 

ənənəvi ticarət, inkişaf, ticarət və yardım formulasına əsaslanan reformların gücləndirilməsini 

əhatə edir. Stratejik əməkdaşlıq daha fəal, əlaqəli, əhatəli və güclü siyasətin reallaşdırılmasını 

zəruri edir. Bu baxımdan Avropa İttifaqı insan hüquqları, qadın hüquqları, məhkəmə reformları, 

mətbuat azadlığı kimi sahələrə daha çox diqqət ayırır. Avropa İttifaqı insan hüquqlarının sahəsində 

QHT-lərlə əməkdaşlığa xüsusi önəm verir. Beləliklə, Avropa İttifaqı mədəniyyətlərarası dialoqa 

diqqət yetirərək Avro-Aralıq Dənizi Birliyinin yaradılmasına çalışır. Buna baxmayaraq bir sıra 

ciddi problemlər İttifaq və Orta Şərq regionu arasında qarşılıqlı əlaqələri zəiflədir. Transatlantik 

təzyiqlər və regional problemlər strateji əməkdaşlığı əngəlləyən əsas məsələlərdir. Əməkdaşlığı 

əngəlləyən təhdidlər, xüsusən, İran, Suriya, Fələstin və Liviya kimi dövlətlərə münasibətdə xüsusi 

yanaşma tələb edir.  

Açar sözlər: Avropa İttifaqı, Yaxın və Orta Şərq, Avropa Təhlükəsizlik Strategiyası, insan 

hüquqları, demokratikləşmə 
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИЙ  

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА И БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

В то время как многосторонние усилия по продвижению демократии в Европе 

сосредоточены в основном на Средиземноморье, Европейский союз инициировал программы 

с других субрегионов должностных лиц Ближнего Востока, и ЕС в прошлом году выразил 

желание посвятить больше внимания этих областях. Конкретные инициативы включают 

Диалог ЕС-ССАГПЗ, всестороннего диалога с Ираном, и соглашение о сотрудничестве с 

Йеменом, Египтом, Алжиром, Марокком, Бахрейном, Кувейтом, Ливаном, Израилем. Три 

ключевых документации - "Европейская стратегия безопасности", "Укрепление отношений 

ЕС с арабским миром", и "Промежуточный отчет о стратегическом партнерстве ЕС с 

Средиземноморьем и на Ближнем Востоке" -форма стратегический зонтик для новой 

демократии и стратегии продвижения в Европе. Хотя ЕПС лежит конкретные варианты 

политики для активизации движения по реформе, Европейская стратегия безопасности и 

сопроводительной документации расположит эти параметры в более широком, 

стратегическом контексте. С расширением ЕС в качестве отправной точки, стратегия 

опирается на веские аргументы в пользу интеграции широкого европейского соседства в 

паутину хорошо управляемых демократических государств. Статья признает 

традиционную торговую политику и политику развития в качестве мощных инструментов 

содействия в реформе, но также выступает за использование условий и целевых торговых 

мер в качестве средства продвижения демократии. Это требует более активную, 
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способную и последовательную политику, которая гармонирует много стратегий и 

инструментов. Европейский Союз сосредоточил свои усилия главным образом на правах 

человека, расширения прав и возможностей женщин, судебной реформы, и свободы прессы. 

ЕС в области прав человека, в частности, его нацеленность на развитие связей с 

неправительственными организациями по правам человека, ставит его в явное 

преимущество в этой области. Европейский союз также посвящена ресурсы для кросс-

культурного диалога, который будет получать еще большее внимание в недавно открытом 

Евро-Средиземноморском фонде. Фонд обладает потенциалом для стимулирования связей с 

различными группами гражданского общества в регионе-давней цели общей Европейским 

Союзом. Трансатлантические трения по вопросу выделения в сравнении силы, могут 

серьезно подорвать совместные усилия на реформы по укреплению в регионе. Разногласия 

по поводу, как лечить такие состояния, как Иран, Сирия, Палестина и Ливия могут сорвать 

трансатлантическое сотрудничество.  

Ключевые слова: Европейский Союз, Ближний Восток, Европейская стратегия 

безопасности, права человека, демократизация 

 

The gradual incorporation of human rights and democracy as ‗core values‘ in the external re-

lations of the EU has accompanied the evolving institutional architecture. The 1992 Maastricht 

Treaty upgraded human rights as an objective of both the Common Foreign and Security Policy 

(CFSP) and EC development cooperation (first and second pillars of EU foreign policy respective-

ly). This, in turn, led to the inclusion of human rights clauses in cooperation agreements and com-

mitments to promote this core value through dialogue and all relevant cooperation instruments. All 

EU institutions (Council, Commission, and Parliament) are involved in activities supporting the re-

spect of human rights. A wide range of instruments such as joint actions, common positions, polit i-

cal and economic dialogue, diplomatic démarches and specific human rights dialogues are em-

ployed for some more purposes. The EU also plays a major role in the UN and other International 

Organizations (IOs). The UN Human Rights Council remains the key forum in the worldwide pro-

motion and protection of human rights, and the European Union  contribution to its discussions is a 

fundamental component of the European Union‘s external action.  

The Lisbon Treaty pledged to put human rights, democracy and the rule of law at the centre of 

entire European Union external action. The formation of a new institutional culture has changed the 

relationship between different Euopean Union institutions, and created others, such as between the 

Commission and its external arm, the EEAS. These changing institutional dynamics, coupled with 

room for response to political events across the MENA, has offered the EEAS the chance to rein-

force its position as a central actor in EU support for democracy and human rights in the region.  

This article focuses on the post-Lisbon framework, dealing with an already-created (it being 

too early to say established) EEAS which in turn has taken over part of the political and geographic 

mandate of the EC. Its mission was enshrined in Article 27 of the Treaty on the EU ratified by all 

MSs. The EEAS assists the High Representative, working in cooperation with the diplomatic ser-

vices of the MSs. The post of High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security 

Policy - Catherine Ashton- has effectively combined the functions previously exercised by the rotat-

ing presidency, the High Representative for CFSP, and the Commissioner for External Relations. 

The EEAS annual administrative budget is about half that of the respective Foreign Ministries in the 

United Kingdom (UK), Germany and France, approx. €489 million. Firstly funded by transfers 

from its parent institutions, the Commission and the Council, the EEAS has since requested raised 
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in appropriations, mainly as a result of the security situation in Iraq and Afghanistan, as well as in 

response to the events of the Arab Spring. The EEAS itself accounts for 0.31 per cent of the Euro-

pean Union‘s overall budget. Given the fact that the EEAS was only founded in January 2011, it 

would be disproportionate to compare it to bodies such as the British Foreign and Commonwealth 

Office (FCO), the French Ministry of Foreign Affairs (MFA), and the German Auswärtiges Amt. 

The Foreign and Commonwealth Office  has almost 270 diplomatic posts and employs approxi-

mately 14 000 staff worldwide. The EEAS has only 140 delegations and employs fewer than 3500 

staff to represent all European Union. The EEAS continues underrepresented given its political am-

bitions. In terms of efficiency, the EEAS has suggested to make savings amounting to €6.1m . De-

spite this, for the next year running it is seeking a budget rise. For  2013 it is requesting a net in-

crease of 5.7 per cent of its budget, or €27.9m in order to respond to the political expectations of the 

EEAS in priority states including Libya, Burma, Afghanistan and Iraq. It has also articulated pro-

posals that MS make savings – if they so wish – by collocating their staff with EEAS staff in Euro-

pean Union delegations. This has been done recently in Damascus and will be extended in other in-

stances in view of available premises. Appropriations for missions, representation, training, 

transport, technical equipment, and public information are being frozen, much to the chagrin of sev-

eral MS and to the satisfaction of others. (1, p.10-15) 

As aspiring global power European Union concerns about developments in Middle East. 

Slowly and newly emerging multipolar system make EU actively involve in the Middle East. 

Democracy promotion has gradually established itself as a central component to European 

foreign policy, expressed through an array of different instruments: Support for political reform 

process is an aim formally enshrined in eu objectives; eu third country agreements include a stan- 

dard sanctions-triggering democracy and human rights clause; a Commission-managed European 

Initiative for Democracy and Human Rights provides over 100 million euros a year for political aid 

projects; and member states have significantly increased governance and human rights funding un-

der their bilateral aid programs. 

Commitments have been made to revitalize democracy promotion policy. Countless ministe-

rial statements have committed European governments to prioritizing support for political reform in 

the Middle East, in claimed recognition of the extent to which Western backing for autocratic re-

gimes have fostered resentment against the West. Many donors have introduced new initiatives or 

expanded budget lines aimed at intensifying democracy assistance in the Middle East – this apply-

ing to the German, Swedish, Dutch, Danish, British and French governments. Democracy promo-

tion is a more prominent feature of both the Wider Europe initiative and the EU‘s new guidelines 

for  «Partnership with the Middle East» . More formalized dialogue on political reform and initia-

tives for new political aid projects have been witnessed within the framework of the Euro-

Mediterranean Partnership. 

The European Union  acted relatively rapidly to the events of the Arab Uprisings. A merely 

quantitative analysis of European Union reactions proposes an impressive amount of statements, 

resolutions and hours of debate concerning the development of the popular uprisings. Statements of 

the High Representative on the Arab Uprisings represented 27 per cent of all her statements. The 

European Union‘s quantitative response in terms of funds allocated, whilst dwarfed by amounts 

pledged by GCC states, is considerable given that sums had to be made available when the EU was 

coming to the end of its MFF. In qualitative terms however, it continues to be seen how ambitious 

policy declarations will be effectively realized and monitored. Measures to back  democracy and 

human rights analysed in the article : inter alia, the review of existing portfolios, the re-allocation of 
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certain funds ‗from all corners‘, ongoing support through the European Instrument for Democracy 

and Human Rights (EIDHR), verbal condemnation of regime repression, the creation of Task Forc-

es, and the development of new policy initiatives ( SPRING, CSF, EED). The Sakharov Prize for 

freedom of thought, awarded by the EP in October 2011 to five activists of the Arab Spring, is rec-

orded but not treated as a policy initiative in itself. 

The ‗Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean‘ 

pronounced in Brussels 8 March 2011 is a clear mea culpa on behalf of the EU, recognising the 

double standards and inconsistent principles underlying its previous relations with certain MENA 

autocracies. Despite laudable rhetoric and admirable intentions, the Partnership goes on to a large 

extent a rebranding of existing bilateral initiatives. It is all very well for the EU to talk of supporting 

democratic transitions when, until recently, it was undeniably more involved in backing rather than 

overthrowing dictators such as Ben Ali and Mubarak. Concrete measures to back local populations 

still under authoritarian rule remain scarce. If the European Union‘s new approach is to be ‗rooted 

unambiguously in a joint commitment to common values‘, a greater degree of scrutiny, conditional-

ity and mutual accountability will be needed from both parts. The Joint Communiqué also oviously 

articulated caution over adopting a ‗one size fits all approach‘, laying out instead the outlines of a 

‗differentiated approach‘. The EU should not, however, sacrifice its overarching normative values 

as the common conduit behind this differentiated approach. (2, p.20) 

Democracy assistance in more politicized spheres – elections, parties, parliaments and civil-

military relations – continues to be disproportionately limited in the Middle East. While in other 

regions donors have increasingly sought to link civil society work to parties and parliaments, this 

new focus has remained largely absent in the Middle East. Closely all parliamentary work takes the 

form of training for actual or would be women parliamentarians. European approaches continue 

highly economistic, based heavily on the assertion that cooperation on new market regulations, eco-

nomic decision-making capacities and trade-related governance reforms represent the most fruitful 

routes towards political change. 

The Joint Communication of May 2011, ‗A New Response to a Changing Neighbourhood‘ is 

part of a comprehensive review of the ENP launched in 2010. It outlines a new approach towards 

Eurpean Union‘s neighbours to the East and South based on mutual accountability and a shared 

commitment to respecting universal values, international human rights standards, democracy and 

the rule of law. It introduced two concepts: ‗deep democracy‘, aiming at setting a baseline of im-

portant accomplishments against which progress can be assessed; and ‗more for more‘, rewarding 

countries that are willing to make real progress on the road towards democracy by making addition-

al funds available for cooperation. Under the umbrella of deepening democracy, three pillars of bi-

lateral support are laid out: 

1. sustainable economic and social development, focusing on inclusive growth, job creation, 

and building cross-regional free trade and sector co-operation; 

2. ‗regional partnership‘, focusing on institution-building, dialogue on migration, and specific 

partnerships such as education; and 

3. simplified policy and programme frameworks, including more focused action plans. 

Additional reallocated funding of €1.2 billion for the four pillars under this new ENP re-

sponse is envisaged up until 2013, in addition to extended funding through the European Investment 

Bank (EIB) and European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 

Within the EU‘s revision of ongoing policy portfolios and creation of new instruments in 

2011, the strong cross-cutting core principle dubbed ‗more for more‘ is to a large extent ‗the incen-
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tivisation of conditionality‘. The shift to carrots is not in itself new, but rather represents an ongoing 

EU effort to adjust to regional climates and changing geostrategical priorities. Partnerships with civ-

il society will be enhanced and additional financial assistance will be made available, including 

through a new dedicated funding facility. In monetary terms, it is unlikely to enjoy as much lever-

age as larger cooperation programmes from other international actors, specially certain Gulf States. 

As to whether ‗more for more‘ represents meaningful incentives for democracy, it is worth noting 

that the Democracy Facility initiated under Commissioner Chris Patten‘s tenure in 2003 also incen-

tivised reform, but was not seen as a success. (3, p.25-26) 

The EU is ambiguous on precisely how the ‗offer‘ of more for more and the negotiations be-

hind it amount to conditionality. Views among the European Union 27 vary, from a stricter, more 

traditional view on conditionality to an emphasis on the notion of dialogue and mutual accountabil-

ity, based on an acknowledgement of the EU‘s decreased credibility in view of double standards in 

the past. Whilst northern MS such as the UK, Germany, the Netherlands, Finland, Poland and the 

Baltic states favour the incentive-based approach being applied to the total assistance budget of the 

ENI, southern EU MSs ( France, Spain and Italy), are opposed to this idea; they would rather pursue 

business as usual with non-reformers. 

Those in favour of conditionality also argue that the same should apply in reverse; «less for 

less» should apply not only to cases of gross violations of human rights (such as Syria), but should 

also be a tool to incrementally reduce budget support for countries that are backsliding on reform. It 

is of course another issue entirely as to how MSs judge which MENA states are seen to be perform-

ing slowly but well (as is often mentioned as Jordan‘s case), and which countries are backsliding. 

Certain states, especially Sweden, favour scrapping the fixed proportion rules for funding between 

east and south, in the interest of transferring funding from poorly performing Eastern Partnership 

countries to Southern Neighbourhood states undergoing reform processes. (4, p. 50) 

In a so-called ‗non-paper on conditionality‘ sent to all European Union foreign Ministers 3 

February 2012, High Representative Ashton and Enlargement Chief Štefan Füle seem to rescind on 

previous intentions of applying «less for less» alongside «more for more». The paper claims that 

political dialogue must take place «even if the partner‘s commitment to building and consolidating 

democracy and respect for the rule of law is poor». Partners that have not embarked upon or under-

taken significant reforms designed to build and/or consolidate democracy since the review of the 

ENP should not benefit from an increased offer but should neither be negatively affected in their 

relations with the EU. Otherwise known as «positive conditionality», here again the EU treads a 

fine line between rewarding states pursuing reforms and not acting decisively against states con-

travening the terms of their AAs, Action Plans (APs), etc. In a subsequent paragraph however, Ash-

ton and Füle show their apparent willingness, albeit phrased rather lightly, to act punitively on 

countries remaining to carry out human rights abuses. Whilst not directly referring to the ‗less for 

less‘ aspect of the revised ENP, they state that, ‗In case of grave and generalised violations of hu-

man rights, the EU would consider a whole range of measures aimed at changing the actions of the 

partner country, including but not exclusively the suspension of financial assistance, of ongoing ne-

gotiations and the imposition of sanctions. This example of negative conditionality has been evident 

in the fifteen rounds of sanctions that the EU has applied to date concerning Syria. (3, p. 30) 

Southern Neighbourhood governments have broadly rejected conditionality, on the grounds 

that it smacks of external influence from actors guilty of double standards. The transitional authori-

ties in Egypt have been specially vocal in their rejection of conditionality, to the extent of initially 

refusing a $3 billion World Bank loan. Whilst the EU‘s rhetorical principles of ‗mutual conditional-
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ity‘ are laudable and go some way to conveying the intention of partnership rather than a donor-

recipient relationship, they should nevertheless specify to a greater extent exactly what is under-

stood by these concepts. The language surrounding the conditionality issue has been ambiguous to 

date: the Joint Communication of 25 May 2011 used strict conditionality language, whereas the 

Council Conclusions of 20 June 2011 did not, stating instead that these additional allocations will 

«completley take into account partner country needs, their readiness to engage in reforms and their 

progress towards deep and sustainable democracy»  . For countries where reform has not taken 

place the EU «will» or  «may» reconsider or even reduce funding and support. (5, p. 45) 

There is concern at Brussels level between the EU 27 and at civil society level over the lack 

of systematic mechanisms for the implementation, benchmarking, and evaluation of the more for 

more principle. Certain MSs and local interlocutors express doubts that an inconsistent interpreta-

tion of the «more for more» principle, taken with the EU‘s track record of turning a blind eye to au-

thoritarian regimes, will result in a system of conditionality which encourages the ‗business as usu-

al‘ track pursued prior to the events of the Arab Spring. For instance, it is worth questioning wheth-

er enhanced political and security co-operation includes an implication that EU MSs review their 

arms export control policies in the region, given the direct link to human rights abuse. Given that 

certain specific trade measures are also used to support human rights objectives and that the EU‘s 

Common Commercial Policy is one of the most visible manifestations of its external action, the EU 

must apply a greater degree of conditionality to its trade relations. To date, this has not been the 

case: the Foreign Affairs/Trade Council meeting of 26 September 2011 for instance, saw the EU 

select the same four countries initially proposed for SPRING (Egypt, Jordan, Tunisia, and Morocco) 

for moving forward on talks for Deep and Comprehensive Free Trade Areas (DCFTAs), but with no 

mention of the legitimacy of these governments or the views of civil society. (6, p.110-111) 

The ‗New Response‘ proposes to adapt European Union support to partners according to pro-

gress in building and consolidating democracy and respect for the rule of law, in a spirit of mutual 

accountability and in applying the principle of differentiation. Welcoming this proposal, the June 

2011 Foreign Affairs Council invited the High Representative and the Commission to «design the 

appropriate mechanisms and instruments that will help deliver these objectives». The issue of im-

plementation and effective monitoring is given more thought below. The four ‗decisions‘ adopted 

by the EU in response to actions outlined in the Commission‘s Communication are : 

 The SPRING programme, a €350 million flagship initiative launched in Sept 2011 to sup-

port political transitions; 

 A Special Measure designed to support poorer areas in Tunisia to the value of €20 million; 

 Additional resources for higher education through the Erasmus Mundus (€66 million); 

 A Neighbourhood CSF totalling €22 million and covering the period 2011-2012. (7, p.20) 

 The SPRING programme draws on the differentiated approached highlighted in the previous 

communiqués: support will be tailored to the needs of each state, based on an assessment of the 

country‘s progress in building democracy and applying the ‗more for more‘. Whilst this assessment 

will be in part based on needs identified by EU Delegations working closely with partner govern-

ments and international stakeholders, the absence of civil society input in the design process is sub-

ject to criticism. SPRING is viewed by some as a financial top-up to ongoing initiatives within the 

framework of the ENP. Two fundamental questions deserve our attention: implementation chal-

lenges and timeframe issues. Democratic reforms, let alone the achievement of the results, are most 

likely to go beyond the 2013 timeframe outlined in SPRING. A longer-term perspective of reforms 
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in MENA is yet to be reflected more strongly in the recent European Union initiatives in its South-

ern Neighbourhood. Policy documents confidently predict concrete results in the field of human 

rights and fundamental freedoms, democratic governance, freedom of association, expression and 

assembly and free press and media. Whilst SPRING, as the European Union‘s flagship initiative 

undoubtedly affords increased visibility to an actor often tarred with the same broad brush by local 

civil society as ‗the West‘, the question continues how to link it to existing bilateral and multilateral 

programmes being realized in third countries. At policy-making level, those interviewed for the 

purposes of this study express doubts over the clear delineation of functions of SPRING alongside 

the existing regional and thematic instruments such as the EIDHR and the Non-State Actor Support 

Programme. (8, p. 70-71) 

The other policy initiatives of 2011 offered by the EU in its response to the events of the Arab 

Spring are specific instruments designed to directly back civil society and non-state actors. Both the 

CSF and the EED are designed as flexible instruments to be applied depending on need and absorp-

tion capacity – both of which are based on assessments from in-country Delegations. The effective 

input of civil society is questionable, and therefore the EU is at risk of widening the disconnection 

between donor and partner contrary to its stated aims. Through the CSF, the EU claims to 

acknowledge the importance of civil society‘s role in contributing to policy making and holding 

governments to account. The CSF was in part a reaction to the excitement generated by the role 

played by Information and Communication Technologies  in mobilising citizens around agendas of 

democratic change. The EU states that its aim is to back CSOs to develop their advocacy capacity, 

their ability to monitor reforms, and their role in implementing and evaluating EU programmes. 

Whilst these statements are commendable, it is important to remember that the EU has on many a 

previous occasion expressed its support for civil society – rhetoric which has not always translated 

into impact. The Action Fiche for the CSF does however maintain that it is ―informed by the expe-

rience of existing programmes in support of non-state actors be it at global level or in other re-

gions‖. It is essential that policy revisions articulated by the EU build on existing processes and of-

fer complementary value rather than create an overlap of policy reviews. To the frustration of civil 

society counterparts, the consultation process for the design of the CSF was closed and very much 

Brussels-centred. Moreover, although there was a regional call for proposals in November 2011, 

concerns continue over the slow disbursement under country level calls for proposals.(9, p.120) 

The idea behind an EED, still at its planning phase at the time of writing, is that the EU bene-

fit from an independent and un-bureaucratic instrument separate from other EU co-operation in-

struments. It is intended to support the further emergence of civil society together with political ac-

tors, non-registered NGOs, and trade unions. It is an attempt to contribute to the strengthened ap-

proach to democracy support developed in the context of the ENP and of the EU Agenda for 

Change. The major challenge will be to maximise the EED‘s value in relation to existing EU in-

struments and to develop Europe‘s specific niche in providing democracy support. The ‗acid test‘ 

will be if the EED can attract sufficient starting capital and clearly define partners and beneficiaries, 

specially in the context of the eurozone crisis.(10, p. 50) 

The EU‘s overall response to the Arab Spring has been marked by a re-evaluation of prior 

policies that were based on the premise that regime stability would deliver greater security for both 

the region and the EU, and that economic reform would lead to more political pluralism. It is un-

clear whether this re-evaluation has been extended to Yemen where concern over stability remains 

to be a determining factor. Yemen which is neither part of the ENP (and thus cannot partake of any 

of the instruments specifically put in place post-Arab Spring such as SPRING, the CSF, or the task 



118 
 

forces) nor of the GCC with its increasing political profile, sometimes seems to fall through the 

cracks. Even Yemen‘s inclusion in the EU Strategic Partnership with the Mediterranean and the 

Middle East, adopted in 2003, failed to increase its profile within EU foreign policy. This is starkly 

exemplified by its grouping with North Korea within DEVCO. An appeal by the Parliament‘s Di-

rectorate General for External Policies‘ policy unit for a higher EU profile in the country and the 

appointment of an EU Special Representative to Yemen has not yet borne fruit. The only additional 

funds allocated in response to the crises have been for humanitarian relief: €5 million were declared 

in September and December 2011 and another €5 million in May 2012. The international communi-

ty has been condemned for favoring short term measures to achieve stability and for its failure to 

exert greater pressure on the regime through measures such as targeted sanctions, embargoes or 

more explicit condemnation. Its approach is considered to be much softer than in Tunisia, Egypt or 

Libya. Nevertheless in the last couple of months the international community seems to be rallying 

behind President Hadi and putting in place measures aimed at halting Saleh‘s interference in the 

transition process. In the latest council conclusion on Yemen the EU stated its willingness to ex-

plore ―all available options to ensure compliance from any individuals who persist in undermining 

or opposing the transition in Yemen‖. (11, p.130-132) 

Since the beginning of the uprisings Yemen has been included in six council conclusions (as 

compared to once in 2009 and once in 2010). Most of these expressed concern over violent actions, 

condemned both sides and endorsed the GCC initiative. High Representative Ashton has issued 

around twenty statements expressing concern and condemning the violence. She has also been in 

regular contact with key members of the regime and its opponents. Prior to Saleh stepping down 

Ashton met with Foreign Minister Abu-Bakr Al-Qirbi in February and July 2011 and held a conver-

sation with Saleh on the week of the 28 of March 2011. The EP also issued two resolutions on 

Yemen in February and April (calling for an independent investigation into attacks on protesters). 

The EU has coordinated with the rest of the international community to pressure for an orderly tran-

sition and has been active at the UN Human Rights Council to persuade the UN Security Council 

unanimously to adopt a resolution urging all parties in Yemen to implement the steps needed for 

political transition. The latest council conclusions on 27 February and 14 May proposed a public 

show of support from the EU to Yemen and in particular to President Hadi and his efforts to realize 

the GCC initiative. The Delegation in Yemen has continued open throughout the year, remaining 

with its cooperation programme. Praise has been specially forthcoming towards the actions of the 

EU Ambassador who has been active in negotiating between the government and opposition and in 

support of the GCC initiative. (12, p.51)  

European polices have laid heavy emphasis on the cultural dimensions of Middle Eastern 

transformation, especially through the Dialogue on Cultures and Civilizations established under the 

rubric of the emp; Romano Prodi‘s convening of a «Groupe des Sages» to recommend new avenues 

for enhancing cultural cooperation and understanding; and the new Euro-Mediterranean Founda-

tion. Nevertheless valuable, it is not clear how the plethora of new cultural fora link into the democ-

racy agenda. There have been few openly political dimensions to such cultural initiatives. Indeed, 

several member states have advocated a focus on cultural cooperation as a softer and more palatable 

alternative to muscular democracy promotion. Many aspects of this cultural dimension have had a 

defensive feel, focusing less on the prospects for spreading democracy in the Middle East than on 

the need for better respect for Islam within Europe. 

Some more commitments made by countless ministerial statements and policy documents, in 

practice little new engagement with moderate Islam has been forthcoming. European donors have 
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proceeded no further than including general discussion on «Islam and democracy» in some civil so-

ciety forums. A plethora of initiatives have aimed at ''cultural understanding'' between Islam and the 

West, but concrete support has been lacking for moderate Islamists concerned to widen political 

participation within their own societies. It is widely recognized that this is the single most important 

area in which European approaches must change, but so far little has been done. There should be a 

concerted commitment on the part of European donors to support grass roots Islamist welfare or-

ganizations, where the latters‘ work might overlap with eu social development programs. Such con-

crete support would be more valuable than any number of «Islam and democracy» workshops. It 

would provide a first tentative step towards establishing mutual trust between European donors and 

Islamists, so that relations could then move on to more political issues. A key problem would be to 

design such cooperation in a way that helped demonstrate the link between effective social policy 

and the need for open politics. 

The EU is already committed to increasing the coherence, consistency, and effectiveness of its 

policy initiatives and it is necessary also focus on coordination between different actors at country 

and Brussels level. The EIDHR is highly evaluated and all stakeholders asked the EU to enhance its 

potential, safeguard its added value and further improve its speed of delivery, especially for cases 

where the local political environment is not receptive to traditional EU support. Effective imple-

mentation of EU external human rights policy would require more frequent meetings of the Council 

Working Group on Human Rights (COHOM) and also a standing capability and expertise on hu-

man rights and democracy among the Permanent Representations in Brussels of EU member states. 

Whilst monthly meetings of Human Rights Directors to concentrate on the strategic aspects of the 

European Union policy on human rights and democracy allow a certain degree of coordination, the 

appointment of a Special Representative for Human Rights as one of the outcomes of Ashton‘s on-

going human rights review  should heighten the degree of steering and oversight. Consequently, 

taking local conditions as point of departure for elaborating a realistic and inclusive human rights 

local agenda is key to connecting and cordinating international normative frameworks with societal 

dynamics at country level. The newly introduced innovation to request all Delegations to elaborate 

a local implementation strategy is a step in the right direction. The task at hand is to further develop 

the quality, strategic management and effective monitoring of these local implementation strategies. 

Better linkages are needed between democracy assistance and mainstream development assis-

tance. «Democracy assistance» has been understood in restrictive terms, and has failed to draw on 

the potential of projects run under far larger standard development aid budgets. A  number of large 

judicial reform projects have been introduced in Middle Eastern states in the last two years, but it 

remains unclear how the strengthening of judicial capacity in these cases relates to broader political 

reform. The need for complementarity has been recognized, with increased consultations between 

departments running the EU‘s meda budget (for cooperation with Mediterranean countries) and the 

unit in Europe Aid responsible for the European Initiative for Democracy and Human Rights 

(EIDHR). Links are still weak, however, particularly in a number of member states. The inception 

of systematic coordination between mainstream Overseas Development Assistance (ODA) and de-

mocracy assistance objectives could significantly strengthen the impact of overall eu efforts. (11, p. 

120) 

Funding for democracy assistance projects needs to be increased, and organized at the Euro-

pean level. The current lack of consultation between donors risks duplication and excludes chances 

for sharing knowledge and experiences between different donors. The Commission‘s new Country 

Strategy Papers have failed to deliver the promised detailed overview of member states‘ national 
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policies or any analysis of evolving political challenges impacting upon European interests. Setting 

up a common European democracy fund would not only increase available funds and facilitate co-

ordination, but also send a clear message to both governments and reformists in the Middle East. At 

present, European funding has been so fragmented and low profile that its existence often barely 

registers in the region. Such a fund would not need to undermine national bilateral initiatives. Dif-

ferent donors have developed different strengths in the field of political aid and such a division of 

labor would continue, with respective areas of expertise drawn on rather than suppressed. The pur-

pose would be to improve  the visibility of overall eu efforts and to coordinate these within a more 

comprehensive and better-planned general strategy. 

For the EU to be a credible actor in external relations, it must act consistently and avoid dou-

ble standards between its human rights policy and other external policies, between internal and ex-

ternal policies, and in the conduct of its relations with third countries. The EU must be explicit 

about interests that co-exist with the promotion of human rights as a core value. The divides be-

tween northern and southern member states over the incentive-based approach to neighbourhood 

support must be resolved. Conditionality is not a panacea in itself, but by involving civil society to a 

greater extent in the participatory planning phase, donors render themselves more accountable and 

more transparent. The EU‘s desire for mutual accountability must be clarified and based on bal-

anced power relations, including civil society. Without these considerations, the more for more ap-

proach is unlikely to succeed. Finally, in the interest of European Union credibility and legitimacy, 

it must review with greater scrutiny its member states' arms export control policies in the MENA 

region, given the direct link to human rights abuse. Finally European Union made some more im-

provement in the democratization processes and human rights, but there is a still a long way to gain 

real success. 
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Məqalədə Türkmənistanın beynəlxalq siyasətində enerji amilinin yeri araşdırılır. Daha sonra 

işdə dövlətin enerji siyasətinin əsas məqsədləri açıqlanır.İşdə əsas diqqət bu siyasətin reallaşdırıl-

masında qarşıya çıxan problemlərin təhlilinə verilmişdir. Sonda enerji siyasətinin perspektivlərinə 

dair fərqli yanaşmalar müqayisə edilir. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В статье рассматривается роль энергетического фактора в мировой политике 

Туркменистана. Кроме того, описаны основные цели энергетической политики в 

государстве.
 

Главным предметом анализа были проблемы, возникающие в процессе 

осуществления этой политики.
 

Здесь также проанализированы разные взгляды на 

перспективы энергетической политики Туркменистана. 
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TURKMENISTAN'S ENERGY STRATEGY IN THE MODERN ERA:  

THE MAIN GOALS AND PERSPECTIVES 

 

The article discusses the role of the energy factor in world politics of Turkmenistan. It also 

describes the main objectives of energy policy in the state. The main attention is focused on the 

problems encountered in the implementation of this policy. Here, as well as analyzes the different 

perspectives on energy policy of Turkmenistan 
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Türkmənistan əlveriĢli geosiyasi baxımdan Mərkəzi Asiyada əsas rol oynayır. Lakin geosiyasi 

aspekt ölkənin dünya ictimaiyyəti tərəfindən cəlb edilməsi üçün yeganə səbəb deyil. Ġndi Türkməni-

stan əksər ölkələrin enerji planlarında mərkəzi yer tutur. Türkmənistan enerji dövləti olmaqla, 

özünün zəngin resurs potensialının həyata keçirilməsi üzrə dünyanın aparıcı Ģirkətləri ilə 

əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsinə səy göstərir ki, bu da türkmən enerjidaĢıyıcıların dünya ba-
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zarlarına çıxarılması üçün çoxvariantlı alternativ marĢrutlar Ģəbəkəsinin yaradılması, istilik enerji 

kompleksi infrastrukturu sahəsinin köklü modernləĢdirilməsi üzrə planlara cavab verir. 

Digər postsovet ölkələri kimi Türkmənistan da müstəqilliyi qazandığı ilk illərdə  sıxıntılarla  

üzləĢmiĢdir.  Çökən sosial və iqtisadi tarazlığı bərpa etmək onun əsas məqsədinə çevrilir. Bütün 

bunlara baxmayaraq Türkmənistan çox zəngin iqtisadi potensiala və yeraltı sərvətlərə malik bir dö-

vlətdir. Onu da qeyd edək ki, sahib olduğu enerji sərvətlərinin ixrac edilməsində  Rusiyaya olan sıx 

bağlılıq nəzərə çarpırdı. 

Türkmənistan Rusiya , Ġran və Qatardan sonra qaz ehtiyatına görə dünyada 4-cü  yerdədir. 

2009-cu il BP-nin  məlumatına əsasən Türkmənistanda qaz ehtiyatı təxminən  8 trilyon m
3
 olduğu 

müəyyən olunmuĢdur. 87892011-ci ildə BP-nin məlumatına əsasən 59,5 milyon m
3
 istehsal 

etmiĢdir. Türkməm qazının Pakistana və Hindistana nəqli TAPĠ və ya Trans-Əfqanıstan qaz kəməri 

vasitəsilə reallaĢa bilər. 15 ildən artıq danıĢıqların getməsinə baxmayaraq , Əfqanıstandakı 

müharibə səbəbindən hələ də bu boru kəmərinin çəkiliĢi baĢ tutmayıb. Türkmənistan həmçinin neft 

ehtiyatlarilə də zəngindir. Xüsusilə də Xəzər hövzəsində zəngin neft yataqları var. Burada xarici 

.Ģirkətlər fəaliyyət göstərir; Dragon Oil(BB), Ġtera(RF), Exxon Mobil, Chevron, Maraton Oil. 

Türkmənistan Mərkəzi Asiya bölgəsində ən zəngin təbii qaz ehtiyatına malik ölkədir. SSRĠ 

dövründə birliyin ən böyük qaz tədarükçüsü olan Türkmənistan, müstəqillik əldə etdikdən sonra bu 

duruma davam etdirmək niyyətində idi. SSRĠ dövründə Türkmənistan demək olar ki, qaz fabrikinə 

çevrilmiĢdir. Elə bu dövrdə də Amu- Dərya və Murgab yataqları sahib olduqları qaz potensialına 

görə ən böyük istehsal bölgələri olmuĢdur. Dauletabad-Donmez yatağının  da istehsal proseslərinə 

qatılmasilə Türkmənistan qazının ana xətti çəkilmiĢ oldu. 1980-ci illərin ortalarınadək ölkədə təbii 

qaz yataqlarının axtarıĢları davam edirdi. Ancaq ölkədə istismar edilən təbii qaz ehtiyatının 

tərkibində su və buna bənzər maddələrin çox olması , onların təmizlənməsinin baha baĢa gəlməsi və 

bu iĢlərin dəstəklənməsi üçün lazimi qaynağın olmaması səbəbindən 1992-ci ildə Türkmənistan 

qazının  istehsalında durğunluq müĢahidə olunurdu.  Bu səbəbdən də, bağımsızlığına  qovuĢduqdan  

sonra ölkə problemləri xarici investisiyalar hesabına həll etməyə çalıĢırdı. SSRĠ dövründə təbii 

qazın  çox hissəsinin  istifadə edilməsinə baxmayaraq, hələ də əhəmiyyətli miqdarda ehtiyatın 

olduğu təxmin edilirdi. Aparılan araĢdırmalar bu faktı sübut edirdi.  Amu-Dərya yatağının özü də 

çox zəngin yataqdır. Yataqdakı təbii qazın 50-75 trilyon m
3
 olduğu təxmin edilir. Murgab yatağında 

isə 27 trilyon m
3
  təbii qaz ehtiyatı var. 

Türkmənistanın  əsas məqsədi öz təbii sərvətini xarici dövlətlərlə çox az paylaĢmaq idi, və 

buna da nail ola bilmiĢdir. Ölkəni  təbii  qaz istehsalına  baxdıqda  müstəqillik əldə etdikdən sonra 

kəskin bir durğunluğu müĢahidə etmək olar. 

1989-cu ildə 90 milyard m
3
 təbii qaz edən Türkmənistan, 1998-ci ildə 13 milyard m

3
-lik 

istehsalı gerçəkləĢdirib. Bunun əsas səbəbi istehsal edilən qazın beynəlxalq  bazarlara  ixracını 

təmin edəcək  lazimi sayda boru xətlərinin olmaması idi. Rusiya və Ukrayna ilə imzaladığı 

müqavilələr istehsalı 60 milyard m
3
-ə yüksəltdi. 

2002-ci ildə 49,9 milyard m
3
  təbii qaz istehsal edən Türkmənistan bu qazın 13,2 milyard m

3
-

ni  öz daxili bazarında istifadə etmiĢdir. Türkmənistanın təbii qaz ixrac etdiyi ölkələr Rusiya Feder-

asiyası, Ġran, Ukrayna ,Ermənistandır. 

Ölkənin milli təbii qaz istehsalçı Ģirkəti Türkmənqaz istehsalı artırmaq üçün ölkə daxilində 

bəzi bölgələrdə axtarıĢlara davam etdirmək niyyətində idi. Bu əhatədə  2001-ci ilin mayından bu 

vaxtadək ölkənin Ģimal-Ģərqində  Darganatadada tapılan yeni yataqlarda axtarıĢ aparılırdı. Bundan 

baĢqa Karakurumda və Kızılkurumda da  axtarıĢlar aparılırdı. 
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SSRĠ dövründə Türkmənistan qaz ehtiyatı baxımından zəngin olsa da neft  sahəsində irəliləyiĢ 

yox idi. Ölkədəki neft ehtiyatının 1,7 milyard ton olduğu təxmin edilirdi. 1992-ci ildə 3,4 milyon 

ton neft istehsal edildiyi halda, bu rəqəmin daha sonralar 10,4 milyon tona çatdığını müĢahidə 

edilirdi. Müstəqilliyin ilk illərində neft istehsalı günlük 88,000 barelə qədər düĢmüĢdür. 2000-ci ildə 

isə təkrar artmıĢ, 148,000 barel olmuĢdur. 2002-ci ildə 182,000 barel/günlük neft istehsalı olduğu 

halda bunun 52,000 barelini istifadə etmiĢdir. 

Türkmənistanın xarici investisiyaları ölkə daxilinə girməsini məhdudlaĢdıran milli enerji 

siyasətinin fəaliyyəti nəticəsində neft sektoruna az miqdarda  vəsait cəlb olunub. Bildiyimiz kimi, 

ölkənin enerji siyasətinə əsasən Türkmənistan hökuməti təbii ehtiyatları üzərində  öz mövqeyini 

qoruyub saxlamağa çalıĢır və buna görə də iri beynəlxalq Ģirkətlərlə deyil, daha kiçik firmalarla iĢ 

birliyi etməyə meyillidir. Bu durum beynəlxalq Ģirkətlərin Türkmənistanda fəaliyyətini məhdud-

laĢdırmıĢdır. Bu əhatədə Hollandiyanın Larmag, Argentinanın Biridas kimi Ģirkətləri ilə axtarıĢ, 

istehsal ,inkiĢaf üzrə razılaĢmalar imzalanmıĢdır. Bu razılaĢmalardan cəsarət alan digər kiçik 

Ģirkətlər də Türkmənistanla əməkdaĢlığa baĢlamıĢlar. 

Nebitdağ RazılaĢması: Türkmənistanın qərbində yerləĢən bu bölgədə onshore neft ehtiyatları 

var. Bu layihə kəĢf, istehsal, bölgənin inkiĢafı etdirilməsi məqsədilə imzalanmıĢdır. Layihənin 

ortaqları:  Exxon Mobil 40%, Lasma 35%, Burren Energy 25% Ģəklində pay bölgüsünə malikdir. 

Qeyd edək ki, Türkmənistan üçün əsas məsələ yanlız təbii qazı istehsal etmək deyil, həmçinin  

həmin qazın xarici bazara çatdırılmasıdır.Təbii coğrafi mövqeyinə əsasən Türkmənistanın beynəlx-

alq dənizlərə çıxıĢı yoxdur və bu baxımdan da yeni ixrac marĢrutlarının mövcudluğuna ehtiyac 

yaranır. Buna görə də Türkmənistan Rusiya ərazisindən keçən boru xətlərindən istifadə edir ki, bu 

da iqtisadiyyatın Rusiyadan asılılığına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən də Türkmənistanın 140 km uz-

unluğunda Ġranla birgə inĢa etdiyi boru kəməri var. Bu kəmərin illik daĢıma həcmi 10 mlyard m
3
-

dir. Türkmənistan bu cür enerji ixrac marĢrutlarını çeĢidləndirmək niyyətindədir. 

Türkmənistan Avropaya qaz ixrac etmək  üçün 1998-ci ildə Xəzər-Türkiyə-Avropa keçidli bir 

layihəyə imza atır. Bu razılaĢmaya əsasən Türkiyəyə illik daĢıma həcmi 16milyar  m
3 
, Avropaya isə 

14 milyard m
3
 olmaqla, ümumi 30 milyard m

3 
qaz ixrac edilməsi məqsədi qarĢıya qoyulmuĢdur. 

Trans-Xəzər boru kəməri adı ilə tanınan bu layihə müxtəlif səbəblərdən reallaĢdırılmamıĢdır. 

Xəzər dənizinin hüquqi statusu ilə bağlı  fikir ayrılıqlarının hələ də aradan qaldırılmaması, Rusi-

yanın layihəyə qarĢı çıxması onun reallaĢmasına əngəl törədən məsələlərdir. 

XXI əsrin müasir Ġpək Yolu adı ilə tanınan Türkmənistan-Əfqanıstan-Pakistan-Hindistan 

boru kəməri layihəsi (TAPĠ) ilk olaraq 1995-ci ildə Trans-Əfqanıstan xətti adı ilə Türkmənistanla 

Əfqanıstan arasında imzalanan razılaĢma kimi meydana çıxmıĢdır. 1996-ci ildə Amerikanın 

Yunokol Ģirkətinin təĢəbbüsü ilə CentQaz adlı konsorsium qurulmuĢ və bu sahədə fəaliyyətə 

baĢlanılmıĢdır. Ancaq Əfqanıstanda hökümətin dəyiĢməsi və Taliban rejiminin iqtidara gəlməsi 

nəticəsində Qazprom və Yunokol layihədən geri çəkilir və layihə təxirə salınır. Ġllər keçdikdən son-

ra Talibanın gediĢi və Həmid Kərzainin hakimiyyətə gəlməsi nəticəsində layihə yenidən gündəmə 

gəlmiĢ və 2002-ci ildə Türkmənistan, Əfqanıstan və Pakistan arasında yenidən razılaĢma im-

zalanmıĢdır. 2008- ci ildə isə Hindistan da layihəyə qatılır və beləliklə Türkmənista-Əfqanıstan 

razılaĢmasilə əsası qoyulan layihə sonda Türkmənistan-Əfqanıstan-Pakistan-Hindistan qaz boru 

kəməri adını alır. 

Layihəni reallaĢdırmaq məqsədilə 2011-ci ildə ölkə liderləri arasında görüĢ keçirilmiĢ, 

razılaĢma imzalanmıĢdır. Hindistan Enerji naziri  Murli Deora, Pakistan Prezidenti Asif Əli Zərdari, 

Türkmənistan Prezidenti Qurbanqulu Berdimuhammedov və Əfqan Prezidenti Həmid Kərzai 

AĢqabadda TAPĠ layihəsinə dair sənədləri imzalayır. 
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Ümumi uzunluğu 1.680 km təxmin edilən boru kəmərinin 170 km-i Türkmənistan əra-

zisindən, 830 km-i Əfqanıstan, 400 km-i Pakistan və nəhayət 280 km-i Hindistan ərazisindən 

keçməsi planlaĢdırılır. MarĢrut Türkmənistanın ehtiyat baxımından zəngin olan , təxminən 1,4 tri-

lyon m
3
 təbii qaza sahib olan Devlatabad bölgəsindən baĢlayıb, Əfqanıstanda Herat və Qəndahar,  

Pakistanda Ketta, Multan Ģəhərləri ərazisindən keçib Hindistana girir və Fazilka Ģəhərində baĢa 

çatır.Layihədə 420 millimetr diametrli borulardan istifadə olunması planlaĢdırılmıĢdır.  Ayrıca xətt 

üzərində 6 kompressor stansiyasının inĢa edilməsi planlaĢdırılmıĢdır. Boru kəmərinin əsas qaz 

tədarükçüsü zəngin enerji ehtiyatlarına sahib olan Türkmənistandır və bu kəmər vasitəsilə günlük 

Əfqanıstan 20, Pakistan 35, Hindistan 35 m
3
 həcmində qaz alacaqdır. Layihə Asiya ĠnkiĢaf bankı 

tərəfindən maliyyələĢdiriləcək və maliyyəsinin ümumi  7,6 milyard dollar dəyərində olacağı təxmin 

edilir. 

Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarını dünya bazarına daĢıyacaq qaz boru kəməri müasir dö-

vrün Ġpek Yolu adını almıĢdır. Dörd ölkəni bir-birinə bağlayan bu layihə  siyasi cəhətdən qarıĢıq 

olan regionda stabilliyə gətirib çıxara bilər. Həmçinin bölgənin inkiĢafı baxımından da çox əhəmiy-

yətli rol oynayacaq. Bu layihə bölgənin rifahi, istiqrarı, sosial-iqtisadi inkiĢafına nail olmaqla 

bərabər , dövlətlər üçün bir sıra üstünlüklər təmin edəcəkdir. Dünyanın enerji ilə ən zəngin dö-

vlətlərindən biri olan, təxmini 24,6 m
3
 qaz ehtiyatına malik olan, TAPĠ layihəsinin tədarükçüsü olan 

Türkmənistan Ġran, Rusiya, Çinə qaz ixrac etməkdədir. Qeyd edək ki, təbii qaz ixracatı Türkməni-

stanın iqtisadiyyatında(təxminən 80%) aparıcı yer tutur. Ġllik çıxardığı 72 milyard m
3 
təbii qazın 42 

milyard m
3 

Rusiyaya,  14 milyard m
3
-ni isə Ġrana ixrac edir. TAPĠ-nin reallaĢdırılması Türkməni-

stanın Rusiyadan asılılığına son qoymaq üçün mühüm addımdır. 

Layihə Əfqanıstanda yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması və məĢğulluğun artırılması 

baxımından mühüm rol oynayır.TAPĠ boru kəmərinin tikilməsi 12 minədək əfqan əhalisinin iĢlə 

təmin olunmasına səbəb olacaq.Digər tərəfdən də boru kəmərinin Əfqanıstan ərazisindən keçməsi 

səbəbindən tranzit haqqı alması onun iqtisadiyyatına müsbət təsir göstərəcək.Əfqanıstanın ildə orta 

hesabla 300 milyon dollar tranzit keçid ödəniĢi alacağı təxmin edilir. Digər tərəfdən Əfqanıstan 

günlük orta hesabla Ġrandan 2,400 ton  yanacaq alır ki, yeni boru kəmərinin inĢası nəticəsində 

həmin ehtiyacı Türkmənistandan idxal edəcəyi enerji ilə əvəz edəcək və bu yolla Ġrandan asılılığa 

son qoyulacaq. 

Asiyanın sürətlə inkiĢaf edən iki ölkəsi, Hindistan və Pakistan üçün də layihənin reallaĢdırıl-

ması son dərəcə mühümdür.Hindistanın illik təbii qaz istehlakı 37,9 milyard m
3
, Pakistanın isə 

51,27 milyard m
3
-dir.Hər iki ölkə enerji ehtiyatı baxımından zəngin olmadığı üçün idxaldan 

asılıdır.TAPĠ layihəsinin reallaĢması Hindistan və Pakistanın asan, təhlükəsiz, ucuz Ģəraitdə təbii 

qaz idxal etməsinə səbəb olacaq.ABġ layihənin bölgənin inkiĢafına səbəb olacağını,iki ölkə arasın-

dakı narazılıqların aradan qaldırılacağına güman edir.Digər tərəfdən ABġ bu layihəni tarazlayıcı 

―barıĢ xətti‖ adlandırır və bu səbəbdən də onu beynəlxalq sferada dəstəkləyir.TAPĠ-nin qarĢısında 

bir sıra maneələr müĢahidə olunur. Maliyyə məsələləri, texniki problemlər, təhlükəsizlik məsələləri 

və ölkələr arasında illərlə mövcud olan qarĢıdurmalar  boru kəmərinin tikilməsinə böyük 

əngəllərdir. 

Layihənin reallaĢdırılmasında əsas maneələrdən biri də Əfqanıstandakı təhlükəsizlik 

məsələləridir. Boru xəttinin Əfqanıstandan keçdiyi bölgələr Taliban nümayəndələrinin nəzarəti 

altındadır ki, bu da təhlükəli hallara yol açır. Digər tərəfdən Pakistanın Bəlucistan bölgəsində 

yaĢayan etnik qruplarla hökumət arasında qarĢıdurmalar yaĢanmaqdadır. Etnik qrupun hökumətə 

qarĢı terror aktlarını törətməsi narahatlığa səbəb olur. Buna görə də Pakistan boru kəmərinin  Bəlu-

cistandan deyil, peĢtunların daha sıx yaĢadığı bölgələrədən keçməsini düĢünür.Pakistanla Hindistan 
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arasında KəĢmir probleminin mövcudluğu layihənin iĢini çətinləĢdirir.  Texnik problemlər də müĢa-

hidə olunur.Belə ki,kəmərin 400 km-lik hissəsi dağlıq bölgədən keçir, bu da onun inĢa edilərkən və 

tamamlandıqdan sonra yoxlanması,nəzarət edilməsi iĢini çətinləĢdirir. Xüsusilə də, Əfqanıstanın 

nəqliyyat Ģəbəkələrinin zəif inkiĢafı xərcləri də artırır. 

Türkmənistanla bağlı layihələrdən biri də Trans-Xəzər qaz boru kəməridir.Bu layihə Bakı 

ilə TürkmənbaĢı arasında sualtı boru layihəsi kimi nəzərdən keçirilmiĢdir. Bu layihəyə həmçinin 

Qazaxıstanın Tengiz yatağı ilə TürkmənbaĢının əlaqələndirilməsi də daxildir. Beləliklə Trans-Xəzər 

boru kəməri Türkmənistan və Qazaxıstan qazının Avropaya Xəzər dənizi vasitəsilə çatdırılmasını 

nəzərdə tutur. 
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Курдский национализм остается одним из продолжающихся и ведущих факторов 

нестабильности в геостратегически важном Ближнем Востоке. Арабская весна пробудила 

курдский национализм в регионе. Под влиянием региональных курдских националистических 
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Сирией и Ираком. 
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Kurdish nationalism remains a continuing and leading factor of instability in the geostrategi-

cally important Middle East. Furthermore, since the Kurds sit on a great deal of the Middle East‘s 

oil and water resources, Kurdish nationalism probably will become increasingly salient in the com-

ing years. Kurds always were affected by different regional political developments. Arab Spring 

affected Kurds either. The uprisings awakened Kurdish nationalism in the region.  In the midst of 

all the changes the Arab Spring has brought in Egypt, Tunisia, and Libya, among others, the intelli-

gent lay, media, and policy worlds have remained largely deaf to the Kurdish question. This is an 

unfortunate situation because much has occurred concerning Kurdish nationalism, particularly in 
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the aftermath of the Arab Spring. However, the Kurdish version of the Arab Spring did not just 

begin in 2011, but has been going on for decades: In Turkey (at least since the Kurdistan Workers 

Party (PKK) formally began its insurgency in August 1984), as well as in Iraq since the days of 

Mulla Mustafa Barzani beginning in the early 1960s, but especially since the end of the two U.S. 

wars against Saddam Hussein in 1991 and even more in 2003. These two wars led to the creation of 

the Kurdistan Regional Government (KRG) in northern Iraq, the most successful attempt at Kurdish 

statehood in modern times.[1] 

The Arab Spring at its core is a movement for democratic self-determination. Such sweeping 

change in the region was bound to have a major impact on Kurdish demands for self determination. 

The emergence of an independent greater Kurdistan is the dream of millions of nationalist Kurds. 

The uprisings awakened Kurdish nationalism. Since the first periods Arab revolts Kurds began their 

political activity in Iraq, Syria and Turkey. In Iran according different periods of history the situa-

tion about Kurds, their political activity was always weak than the Kurds in Syria, Iraq and Turkey. 

The main factor affected it is the Iranian regime internal and external policy. So during Arab spring 

in comparison with other states‘ Kurds we can say that Iranian Kurds were affected less.  

Arab Spring alters dynamic again since 2011, the Arab Spring has realigned the political bal-

ance among Turkey, Iran, Syria and Iraq, as well as the region‘s Kurdish nationalist movements, in 

many ways recreating some of the axes of the 1990s. The uprising in Syria has positioned Ankara 

and Tehran at opposite ends of the regional political spectrum: Turkey has sided with the protesters, 

while Iran has supported Syrian President Bashar al Assad. At this point, the Syrian situation is a 

zero-sum game: either Assad or the opposition will win. Likewise, in the proxy war between Tehran 

and Ankara, one or the other will emerge victorious. Encouraged by Iran, Assad has ignored Turk-

ish advice to carry out reforms. In response, Turkey has begun to support, host and, according to 

unsubstantiated media reports, arm the Syrian opposition. Iran‘s response has been, once again, to 

encourage the PKK to strike at Turkey. Buoyed by Tehran‘s apparent carte blanche, the PKK has 

launched dozens of attacks in Turkey, killing more than 150 Turks since the summer of 2011.  In 

comparison with others states Syrian Kurds participated actively since the first days of uprising in 

Syria. After the repression at Qamishli, the regime wagered that the Kurds would stand aloof from 

what was, at first, a protest movement led by Sunni Arabs. By April 2011 however, the protests 

spread to Rojava, where tens of thousands of young Kurds came out in force in solidarity with Syri-

an Arabs, demanding the end of the regime. Kurdish political parties were split as to whether to join 

the protesters or stay on the sidelines and see what happened. The PYD, known to have the most 

hard line stance on the Kurdish Question, should have been the logical choice for the newly radical-

ized youth, but this didn't happen.The PYD had been caught off guard. Depending upon the sway of 

the protesters on the streets, the political line of the PYD shifted in support of their demands. They 

called for the end to discriminatory policies against Kurds, free political expression and the un-

banning of opposition parties, checks on the executive branch, and greater civil liberties. Other 

Kurdish parties close to the regime had attempted to reanimate the 2005 Damascus Declaration, 

whose modest terms outlined ways to democratize the system without overthrowing the Assad re-

gime. In July, the PYD along with other Kurdish parties created the National Union of the Forces 

for Democratic Change, which took a more progressive line but stopped short of calling for the fall 

of the regime. The rise of the local council system in other parts of the country that had cast out 

Ba'ath apparatchiks was mimicked by the PYD. By August 2011 it appeared that the Syrian military 

was not strong enough to retain control of the Kurdish region. Rumours among Arab and Kurdish 

activists circulated that the regime and the PYD were working together to allow the latter to become 
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the de facto power in the region. PYD members began to insert themselves into the crowds, waving 

PKK flags and giving the outside world and the regime a sense that things were under control. 

Kurdish activists reported being harassed and intimidated by PYD members. Their attempts, how-

ever, did not slow the protests or prevent other Kurdish parties from adopting more hard line, anti-

regime slogans.[2] 

The entry of Islamism into the revolution worked against the movement in favour of broader 

struggle. Groups such as Jabhat al-Nusra and the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) swept 

through the region, massacring Kurds and at times working with certain brigades of the FSA in or-

der to undermine what was largely a secular, popular uprising. The encroachment of these groups 

also saw the disappearance of the local councils and the bolstering of the PYD's military strength 

through its armed wing, the People's Protection Units (YPG). The YPG currently enjoys a popular 

status among Kurds as being more effective in that they have had some degree of success in repel-

ling al-Nusra and ISIS. In return, a mentality of rallying around the flag has also positioned the 

PYD as having unrivalled power relative to other groups.[3] 

One of the major obstacles the Kurdish movement must grapple with is this dynamic between 

the old guard of political parties and the newly emerging younger militants and activists. It is within 

this struggle that one can begin to detect the contours of how the Kurdish Question itself can be in-

terpreted and resolved. Will it be led by the parties whose vision is to break the region into its own 

autonomous entities and end the struggle there, or will the on-going revolution be able to provide 

the grounds and leverage needed to strike at the heart of chauvinistic 'Arab socialism' and potential-

ly more? We have yet to see. For now, what is needed is a perspective that can go beyond one-

dimensional characterizations and mechanical analysis to see what may lay on the horizon for Syria. 

The collapse of the Syrian political system, as part of the Arab Spring, has brought the PKK move-

ment into a transnational phase. Holding three cantons in Syria, the PKK has indeed increased its 

leverage against the Turkish government. The Kurds have become the only potential ally that could 

help Turkey in Syria and Iraq. Naturally, the consolidation of the Kurdish movement in Syria has 

made the PKK a stronger regional actor with a significant power base. Compared to the pre-Arab 

Spring era, the PKK today stands as a less Turkish and amore transnational organisation, with the 

capacities of mobilisation, administration and even combat in different states.[4] 

Of many other path dependent outcomes of the Arab Spring, the rise of the IS has also 

changed the course of politics in the region. When the IS decided to attack  Kobane, this became an 

important event in global politics. Based on the strategic concerns summarised above, the PKK 

quickly declared that if Kobane fell, it would mean the end of the peace process with Turkey. Yet, 

the PKK blamed Turkey for helping the IS. Amid the tension, the Turkish President Recep Tayyip 

Erdoğan declared his belief that there ―is no difference between the IS and the PKK.‖[5]      How-

ever, mass protests erupted in many Turkish cities, although the sending of tanks to various cities, 

like Diyarbakır, was enough to stop the riots. The PKK‘s call for a nationwide protest for Kobane 

transformed all of Turkey into an Arab Spring like event. The international community also put 

large amounts of pressure on Turkey. In the end, Turkey permitted the passage of the Iraqi Pesh-

merga forces through Turkish territories to help Kurdish guerillas against the IS in Kobane. This 

should be seen as a historic event, as Iraqi Peshmerga went to Kobane to help the Syrian Kurdish 

People‘s Protection Unit‘s (YPG) fighters, which is a branch of the PKK. Being trapped in the fight 

between the IS and the PKK, Turkey was virtually perplexed in terms of foreign policy. As a more 

dramatic case, it was the first time that key Kurdish leaders asked the Turkish government to supply 

the PKK directly to defend Kobane from the IS.[6]    
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The increasing global prestige of Kurdish groups like the PYD, is of course diminishing Tur-

key‘s leverage towards them. What Turkey faces now are no longer ‗typical terrorist organisations‘, 

but globally admired and recognized sub-state structure. Moreover, as long as the IS threat exist, 

Kurdish groups‘ strategic importance is also likely to increase. The latter is not limited to their fight 

against the IS, though. In the long term, Kurdish groups are likely to be ready for potential allies to 

the global community both in the Syrian and the regional context. Apart from their symbolic fight 

against the IS, one should note that there are no PYD like groups in Syria secular, well trained and 

have strong manpower with experience.[7] 

The process that started as the Arab Spring has given birth to a kind of Kurdish Spring. As 

happened during the collapse of Iraq, Syria has aided the advent of a strong Kurdish region. Today, 

it is clear that the Arab Spring had an inner ‗Kurdish Spring‘ effect. In parallel, the Arab Spring 

completely changed the balance of power between Turkey and the Kurds. The new Kurdish geopol-

itics is expected to forge a new paradigm in Turkey. Since it is beyond Turkey‘s capacity to curtail 

the ‗more autonomy‘ demand of Kurds in the region, inevitably Ankara‘s policy is to develop a new 

strategy of peaceful coexistence with autonomous Kurdish regions in countries such as Iraq and 

Syria. Turkey‘s only option is to consolidate its relations with the Sunni Kurds. However, it is open 

to question whether Turkey would find the same strategy reasonable for the Syrian Kurds, too. 

Therefore, Turkey's success will be determined by Ankara‘s ability to work with the existing and 

embryonic Kurdish autonomous regions in the Middle East.[8] 

The Iraqi Kurds have had their own ―Kurdish Spring‖ of sorts. First, the Gorran Party 

(Movement for Change), which is the Iraqi Kurdish opposition party, split from the PUK in the 

KRG elections held in 2009. Inspired by the Arab Spring, particularly by the uprising in Egypt, the 

Gorran Party called for the resignation of the cabinet and the disbanding of the KRG. In this re-

spect, violent demonstrations broke out in Sulaymaniyya on February 17, 2011. Protesters chanted 

―This is Tahrir Square. Do you remember Mubarak?‖[9] The demonstrations protested corruption 

and the lack of jobs, electricity, and government services. The protests also centered around limits 

on freedom of speech and press. There was a visible anger against the KDP and PUK due to their 

joint monopoly in controlling society and government. These protests continued until they were for-

cibly curtailed by the KRG leadership on April 19, 2011.Besides this, Turkey‘s increasing military 

intervention in northern Iraq as a result of intensified PKK terrorist attacks has not been welcomed 

by Iraqi Foreign Minister Zebari, an ethnic Kurd. He called for an immediate halt to Turkish army 

operations in the territories of Iraq. He also condemned the operations as a breach of Iraqi sover-

eignty. He added that resolving the problem of the PKK presence in northern Iraq should be left to a 

trilateral Iraqi-Turkish-American joint committee, which thus far has not able to resolve the issue. 

The PKK, on the other hand, accused the Iraqi government of collaborating with Turkey in an effort 

to empty the villages close to the PKK hideouts in the Kandil Mountains. Iraqi Kurds also have an 

active policy regarding Kurds in Syria. For instance, the Kurdish Democratic Progressive Party 

(PDKS) and KDP-Syria report directly to the leaders of their counterparts, the KDP and PUK of 

northern Iraq. Iraqi Kurds have not pushed their Syrian counterparts to participate in the anti-Asad 

revolt. Neither the PDKS nor KPDS encouraged protesters when a revolt broke out in Qamishli in 

2004. These two parties were supported in this stance by Iraqi Kurds, since Iraq‘s government sup-

ported the Asad regime. [10] 

Iran fears that the creation of a semi-autonomous state in northern Iraq might motivate its own 

Kurdish minority to press for greater independence. However, Iran‘s concern about Kurdish separa-

tism does not approach the level of Turkey‘s concern. Still, there have been repeated clashes be-
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tween Kurds and Iranian security forces. PJAK, which is affiliated with the PKK, took up arms for 

self-rule in the Kurdistan province of Iran beginning in 2004. In parallel with increasing PKK at-

tacks, PJAK has increased its attacks in Iran. The PKK and PJAK were declared common problems 

of Turkey and Iran. Turkey and Iran have thus worked together to defeat the two groups. The PJAK 

has had a ceasefire with Iran since September 2011. There are some claims that PJAK evacuated its 

camps in Iran following PKK leader Murat Karayilan‘s release by the Iranian government in August 

2011. Yet top officials in Iran have denied claims that Karayilan was captured and later released by 

Iran. Kurdish Labor Group leader Kamal Karimi has stated that the Kurds would be the major com-

ponent of an uprising in Iran: ―In 2009, the public protests had very narrow slogans which were 

calls for a recount of the votes and repeating the elections, but this time there will be a radical 

change in Iran that might end with the toppling of the Islamic regime. In that case, the Kurdish areas 

of Iran will become the strongest base, after Tehran, for confronting the Islamic regime.‖[11]  

In addition, some experts say Israel has enhanced its ties with Iranian Kurds in order to ex-

ploit ethnic fissures between the Kurds and the Shi‘i Persians. There are also claims that Israel has 

supported the PKK and PJAK by providing equipment and training to encourage their efforts to un-

dermine the regime‘s authority. Sometimes this has been overtly implied by the Israelis. For in-

stance, Maj. Gen. (res.) Uzi Dayan called upon Israel to take a diplomatic initiative and advocate 

Kurdish independence, saying: ―There are some 30 million Kurds in a clearly-defined region spread 

across four countries. They deserve statehood no less than Palestinians.‖[12] 

The Kurdish issue has not only been employed by external forces to weaken regional states, 

but has also been used by Turkey, Iran, Syria, and Iraq against each other to counter each other‘s 

domination of the region. The approaches of these four states to the Kurdish issue thus led to con-

frontation. However, the adoption of a ―zero problems with neighbors‖ policy by Turkey changed 

this, leading to collaboration among them in suppressing Kurdish separatist movements. Since 

2008, this has involved a joint effort to fight against the PKK, PJAK, and their Syrian counterpart. 

Yet the Arab uprisings, which emerged in Tunisia and quickly spread to the other countries of the 

region, ended this alliance against the Kurds. The Arab Spring, first reached Syria and led to the 

deterioration of Turkish-Syrian relations, followed by the worsening of Turkish-Iranian relations. 

The AKP government increased its pressure on the Asad regime to end violence by imposing sanc-

tions on Syria. In addition, Turkey hosted the SNC and deployed its military along the Syrian bor-

der. Turkey‘s actions against Asad regime also led to strained relations between Turkey and Iran. In 

this case, the main reasons for this included: 1) Iran might lose its only Arab ally that gives it direct 

access to Hizballah and Lebanon; 2) of the end of the Assad regime would lead to the rise of the 

Muslim Brotherhood, which would mean Syria would no longer belong to the Shi‘i bloc. Turkey‘s 

decision to host missile defense radar as part of NATO BMD capability in September 2011 also 

contributed to the deterioration of Turkish-Iranian relations. In this case, Iraq sided with Iran and 

Syria due to Iraq‘s increasing economic and political ties with Syria and Iran in the post-Saddam 

era. 

The common policy among Turkey, Iran, Syria, and Iraq concerning the Kurdish issue is that 

they are all opposed to the establishment of an independent Kurdish state in the region due to fears 

that this could have a domino effect in the region. Hence, it is obvious to say that there is collabora-

tion among these four states on this issue. However, this collaboration does not seem to apply to 

their approaches to the PKK in the wake of the Arab Spring.  
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ƏRZAQ TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ VƏ BMT-NĠN BU ĠSTĠQAMƏTDƏ FƏALĠYYƏTĠ 

 

Məqalədə dünyada baş verən ərzaq problemi və BMT-nin bu istiqamətdə mövqeyi 

araşdırılmış, təhlükəyə çevrilmiş və minimum həddə çatmış  ərzaq ehtiyatlarının qıtlığı probleminin 

aradan qaldırılması istiqamətində BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının  fəaliyyəti 

nəzərdən keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının  ərzaq təhlükəsizliyi və  bununla bağlı üzv 

olduğu dövlət proqramının müzakirəsinə yer verilmiş, problemin həllinə dair fikirlər bildirilmişdir. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ООН В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 

В этой статье была исследована продовольственная проблема и деятельность ООН 

по этому вопросу, была пересмотрена позиция ФАО по ликвидации проблем нехватки 

пищевых ресурсов, которой стала опасной и достигла минимального уровня. 

Продовольственная безопасность Азербайджанской Республики и связанные с ним 

обсуждения государственной программы,  даже идеи для решения этой проблемы были 

зарегистрированы в контексте. 
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FOOD SECURITY AND  THE UN'S ACTIVITIES IN THIS DIRECTION 
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Müasir dünyada insanları narahat edən ən mühüm qlobal problemlərdən biri də demoqrafik 

problemlərdir . Demoqrafik problemlər müxtəlif formada təzahür edir.Bunların sırasında ərzaq 

təhlükəsizliyini xüsusilə vurğulamaq lazımdır . Son illər dünya bazarında enerji daĢıyıcılarının ba-
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halaĢması, təbii ehtiyatların tükəndyi bir Ģəraitdə aparıcı ölkələrin maliyyə problemləri ilə 

üzləĢməsi, habelə əhali sayının çoxalması və s. kimi səbəblər əsas ərzaq məhsullarının qıtlığı ,dünya 

bazarında qiymət artmı ilə müĢahidə olunur və ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi kəskin Ģəkildə özünü 

biruzə verir. Artıq bəzi ölkələrdə ərzaq qıtlığı problemi real təhlükəyə çevrilmiĢ və ərzaq ehtiyatları 

minimum həddə çatmıĢdır. Etibarlı ərzaq təminatı isə hər bir ölkənin iqtisadi sabitliyinin və sosial 

dayanıqlığının baĢlıca Ģərti, dövlətin iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas komponentlərindəndir. .[1] 

Dünya Səhiyyə TəĢkilatının məlumatlarında qeyd olunur ki, planetimizdə təxminən 3,7 mi-

lyard insan lazımi və balanslı səviyyədə qidalana bilmir. Həmin hesabatda dünya əhalisinin yarıdan 

çoxunu əhatə edən bu rəqəmin ildən-ilə artdığı göstərilir və buna səbəb kimi ərzaq təklifinin tələbə 

adekvat olmadığı vurğulanır.[1]Qlobal problem kimi ərzaq problemi bir sıra sosial , siyasi ,iqtisadi 

səbəblər üzündən meydana çıxır. Çünki 1980-cı illərin ortalarından baĢlayaraq dünyada taxıl yığımı 

1% artdığı halda,əhalinin sayı 1,5% artır.Planetimizdə daimi aclıq və yarımaclıqdan 2,5 milyard 

nəfərdən artıq adam əziyyət çəkir.Buna görə də əhalinin ərzaq məhsullarına olan tələbatının 

ödənilməsi bəĢəriyyətin qlobal problemlərindəndir. [2] 

Ərzaq probleminin ağırlıq mərkəzi isə Cənub və Cənub-ġərqi Asiya,Afrika və qismən də 

Latın Amerikası ölkələrinin əhalisinin üzərinə düĢmüĢdür.[2] Hər il 16 oktyabr bütün dünyada 

―Ümumdünya Ərzaq Günü‖ kimi qeyd edilir. ―Ümumdünya Ərzaq  Günü‖ 1979-cu ildə BMT-nin 

Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatının (FAO) konfransında elan edilmiĢdir. Günün elan 

edilməsində əsas məqsəd əhalinin dünya ərzaq problemləri barədə məlumatlandırılması, aclıq və 

yoxsulluqla mübarizədə həmrəyliyin gücləndirilməsidir. BMT-nin BaĢ Assambleyası 1980-ci ildə 

qəbul etdiyi xüsusi qətnamə ilə (№ A/RES/35/70) Ümumdünya Ərzaq Gününün hər il keçirilməsini 

alqıĢlamıĢdır.16 Oktyabr tarixi həm də BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatının yaranma 

günüdür.[5]  

BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatı (LATI /FAO/) (ing. Food and Agricultural Or-

ganization of the United Nations, FAO) — vəzifəsi əhalinin kənd təsərrüfatı məhsulları ilə 

təminatını yaxĢılaĢdırmaq məqsədilə fərdi və kollektiv fəaliyyətlər aparmaq və həmçinin kənd 

təsərrüfatının inkiĢafı məsələləri üzrə hökumətlərarası təĢkilatların iĢlərini əlaqələndirmək üçün 

BMT-nin ixtisaslaĢdırılmıĢ təĢkilatı.1945-ci ildə yaradılmıĢdır.InkiĢaf etmiĢ kapitalist ölkələrdən 

ərzağın birbaĢa çatdırılması, kənd təsərrüfatı üçün hazırlanması və təkrar hazırlanmasında elmi 

araĢdırmaların və iĢlərin həyata keçirilməsi və təĢkilinə köməklik daxil olmaqla, FAO yardımı 

maddi və qeyri-maddi xarakter daĢıyır. FAO milli və beynəlxalq miqyaslı tədbirlərdə iĢtirak edir. 

FAO 191 ölkədə fəaliyyət göstərir və 130-dan çox ölkədə nümayəndəliyə malikdir.Azərbaycan 20 

oktyabr 1995-ci il tarixindən FAO-nun üzvüdür. Azərbaycanda FAO-nun layihə əlaqələndirmə ofisi 

2007-ci ildən fəaliyyət göstərir.FAO təĢkilatına üzv olduğu müddətdə Azərbaycan Hökuməti kənd 

təsərrüfatında məhsuldarlığın artırılması məqsədilə müxtəlif inkiĢaf və fövqəladə hallara hazırlıq 

layihələrinin icrası, habelə kənd təsərrüfatında islahatların aparılması və sürətləndirilməsi, ölkədə 

ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı bir çox çətinliklərin müsbət həlli üçün FAO-dan dəstək almıĢdır.[4] 

Ġlk Ümumdünya Ərzaq Konfransı əvvəlki iki il ərzində BanqladeĢdə baĢ verən dağıdıcı 

aclıqdan sonra , BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatının (FAO) himayəsi altında BMT 

tərəfindən 1974-cü ildə Romada təĢkil edildi. ġübhəsiz ki , konfransda deyilən ən məĢhur sitat ABġ 

dövlət katibi Henri Kissincerin öz bəyanatında söylədiyi  ― 10 il ərzində heç bir uĢaq yatağa ac 

getməyəcəyək .‖ ifadəsidir . Baxmayaraq ki , bu bəyanat heç bir Ģəkildə icra olunmadı , lakin bu 

istiqamətdə müzakirələr və araĢdırılmaların aparılması sahəsində ictimaiyyətin diqqətini canlandırdı 

.  Bu məsələ ―Böyük səkkizlər‖in və ―Böyük iyirmilərin‖ sammitlərində əsas gündəm mad-

dələrindən biri oldu, dövlətlər ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasını öz milli təhlükəsizlikləri 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ngilis_dili
http://az.wikipedia.org/wiki/1945
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kontekstində ciddi Ģəkildə nəzərdən keçirməyə baĢladılar. 2008-ci ildə dünyanı sarsıdan qlobal 

maliyyə böhranı ərəfəsində bir çoxları, xüsusən də toxlar üçün ilk baxıĢdan maraqlı səslənməyən 

termin gündəmə gəldi: ərzaq təhlükəsizliyi. Səbəb isə dünyada ərzağın kəskin bahalaĢması və 

nəticədə acların sayının artması idi. Qlobal böhran ərəfəsində-2007-ci ilin martından baĢlayaraq dü-

nyada əsas ərzaq məhsullarının qiymətləri kəskin Ģəkildə artmağa baĢlamıĢdı. Dünya bazarında 

2008-ci ilin martına qədər qarğıdalının qiyməti 31 faiz, düyü 74 faiz, soya 87 faiz, taxıl isə 130 faiz 

bahalaĢdı. Ardınca dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələrini maliyyə böhranı, inkiĢaf etməkdə olan ölk-

ələrini isə aclıq təhlükəsi bürdü. Ərzaq qıtlığı və qiymətlərin kəskin bahalaĢması bir çox ölkələrdə, 

o cümlədən Çin, Ġndoneziya, Misirdə iğtiĢaĢlara səbəb oldu. Haitidə aclıq çəkən kütlə prezident 

sarayını ələ keçirməyə cəhd etdi. BMT elan etdi ki, əsas ərzaq mallarının kəskin bahalaĢması ilə 

bağlı dünyada aclıq çəkən insanların sayı 180 milyon nəfər artıb. Elan olundu ki, dünya əhalisinin 

cəmi 1 milyard nəfəri istehsal olunan ərzaq məhsullarının 50 faizini istehlak edir, yəni əhalinin 9-da 

bir hissəsinin həddən artıq israf etdiyi bir vaxtda qalan hissəsi ərzağa olan minimal ehtiyaclarını 

güclə ödəyir, yaxud ödəyə bilmir.Həmin vaxt ərzaq təhlükəsizliyi barədə hər gün danıĢmağa, müza-

kirələr aparmağa, bəyanatlar verməyə, sammitlər çağırmağa baĢladılar. Baxmayaraq ki, bu məsələ 

əslində ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarından baĢlayaraq qlobal əhəmiyyətli problemə 

çevrilmiĢdi.BMT-nin Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq TəĢkilatı (FAO) vəziyyətin kifayət qədər dramatik 

xarakter aldığını görərək 2008-ci il iyunun 3-dən 5-nə qədər Romada ərzaq təhlükəsizliyinə dair 

yüksək səviyyəli sammit keçirdi. Sammitdə dünyanın 181 ölkəsi, o cümlədən 43 dövlət və hökumət 

baĢçısı, 100-dən çox nazir iĢtirak edirdi. Sammitdə qlobal iqlim dəyiĢiklikləri və bioenergetikanın 

inkiĢafı ilə bağlı ərzaq mallarının qiymətinin kəskin bahalaĢması müzakirə olundu.[7] 

 

Ərzaqla bağlı aĢağıdakılar göstrilir: 

 Ərzaq problemi ilə bağlı olan beynəlxalq tədbirlər zamanı inkiĢaf etməkdəolan ölkələrin 

konkret problemlərinin tam nəzərə alınması; 

 inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin vəsait olmaması səbəbindən böyük həcmdə 

mənimsənilməmiĢ və ya az mənimsənilmiĢ torpaqlara malik olmalarının nəzərə alınması; 

 beynəlxalq ictimaiyyətin səhralıqların geniĢlənməsi və çəyirtkələrin yayılması ilə 

əlaqədar inkiĢaf  etməkdə olan ölkələrə dəyən zərərin aradan qaldırılması üçün konkret və 

təcili tədbirlər görməsi  

 çirklənmənin aradan qaldırılması və resursların müdafiəsi və bərpası üçün müvafiq təd-

birlərin görülməsi yolu ilə təbii və ərzaq resurslarına ziyan vurulmasına yolverməməsi; 

 inkiĢaf etmiĢ ölkələrin ərzaq istehsalı, ehtiyatı, ixracı və idxalı ilə bağlı siyasətlərini 

iĢləyərkən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını tam nəzərə almaları; 

 inkiĢaf etməkdə olan ölkələrin lazımi qədər ərzaq idxal etmələri üçün Ģərait yaradılması; 

 inkiĢaf  etməkdə olan ölkələrdə  anbar təsərrüfatının geniĢləndirilməsi ilə əlaqədar 

konkret tədbirlərin görülməsi;  

 ədalətli və bərabərhüquqlu saziĢlərin bağlanması yolu ilə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdən 

ərzaq ixracına yardım göstərmək.[8] 

Dünya  əhalisinin  aclıq  içərisində  yaĢayan və  normadan az qidalana bilən hissəsi həmiĢə 

olmuĢdur və yuxarıda göstərdiyimiz kimi yenə  də vardır.  Lakin  müasir  sivilizasiya  keçmiĢdən  

fərqlənir.  Bu fərqlənmənin biri də ondan ibarətdir ki, indi dünya təĢkilatları, alim və mütəxəssisləri  

"ərzaq  təhlükəsizliyi"  konsepsiyası  irəli  sürürlər.  BMT-nin Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq TəĢki-

latının (FAO) mütəxəssisləri tərəfindən müəyyən edilmiĢ kriteriyalara görə ərzaq təhlükəsizliyi ded-
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ikdə elə situasiya nəzərdə tutulur ki, bütün insanlar istənilən vaxt aktiv və sağlam həyat tərzi sürə 

bilmək üçün kifayət qədər keyfiyyətli qidaya, fiziki və iqtisadi çıxıĢ imkanlarına malik olsun.  

Ərzaq  təhlükəsizliyi  günlərin  sayı  və  ortagünlük  tələbata  əsasən hesablanır. FAO-nun 

hesablamalarına görə ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tələb olunan ehtiyatın minimum 

səviyyəsi keçmiĢ məhsula görə  təyin  edilməli  və  dünya  istehlakı  həcminin  17%-nə  bərabər 

olmalıdır. Bu ehtiyat təxminən dünyanın iki aylıq tələbatına uyğun gəlir və həmiĢə nəzarətdə 

saxlanılmalıdır.  Lakin 1970 və 1990-cı illərdə bu ehtiyatın  səviyyəsi  14%  (40  günə)  qədər  asağı  

düĢmüĢdür  ki,  bu da taxılın qiymətinin dünya bazarında xeyli yüksəlməsinə səbəb olmuĢdur. 

FAO-nun 2008-ci ildə Romada təĢkil etdiyi sammitdə qəbul edilmiĢ bəyannamədə deyilir ki, 

istənilən dövlət öz vətəndaĢlarının sağlamlıq üçün təhlükəsiz qida əldə etmək və aclıqdan azad 

olmaq hüququnu təmin etməyə borcludur. Ərzaq təhlükəsizliyinin əsas elementlərinə hər bir 

vətəndaĢın keyfiyyətli qidaya fiziki və iqtisadi çıxıĢ imkanlarının olması ilə yanaĢı, ölkənin milli 

ərzaq sisteminin iqtisadi baxımdan müstəqilliyini, yəni əsas ərzaq malları üzrə ixracdan asılı o l-

mamasını, etibarlılığı, yəni ərzaq sistemini mövsüm, hava və digər amillərlə bağlı olan risklərdən 

qorumağı, dayanıqlılığı, yəni milli ərzaq sisteminin istehsalın geniĢləndirilməsi rejimində inkiĢafını 

nəzərdə tutur. [3] 

Ərzaq təhlükəsizliyi probleminin kəskin xarakter almasından sonra bu məsələ istənilən dövlət, o 

cümlədən Azərbaycan üçün milli təhlükəsizliyin ən mühüm tərkib hissələrindən birinə çevrildi. 

Əslində Azərbaycanın ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi ilə məĢğul olması daha əvvəldən baĢlamıĢdı. Ötən 

əsrin 90-cı illərinin sonlarından baĢlayaraq qlobal əhəmiyyətli problemə çevrilən bu məsələ ilə bağlı 

müzakirələrə qoĢulan Azərbaycan BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatının (FAO) ərzaq 

təhlükəsizliyinə yönəlmiĢ təĢəbbüslərinə fəal dəstək verirdi. Çünki ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin 50 

faizə yaxın olduğu bir vaxtda əhalinin keyfiyyətli qidaya çıxıĢ imkanları ciddi problem olaraq qalırdı. 

2001-ci ildə ―Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi proqramı‖ qəbul edilmiĢdi və bu 

proqram 10 illik müddəti əhatə edirdi. Lakin Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 

dönüĢə ölkədə sürətli iqtisadi inkiĢafın baĢlaması və yoxsulluq səviyyəsinin aĢağı salınması 

nəticəsində nail ola bildi. Kənd təsərrüfatının inkiĢafı Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun əsas ink-

iĢaf istiqamətlərindən birinə çevrildi. Ərzaq təhlükəsizliyinin milli təhlükəsizlik məsələsi olduğu 

barədə yüksək səviyyədə müzakirələr aparıldı, ölkə prezidenti əhalinin əsas ərzaq məhsulları ilə 

tələbatının yerli istehsal hesabına ödənilməli olduğunu bəyan etdi.Kənd təsərrüfatının inkiĢafına 

yönəlmiĢ Dövlət Proqramlarının icrası, fermerlərə güzəĢtli kreditlərin və əvəzsiz yardımların-

subsidiyaların ayrılması, kənd təsərrüfatı texnikası parkının yenilənməsi, kənd təsərrüfatı məhsullarını 

saxlamaq üçün regionlarda soyuducu-anbar komplekslərinin tikintisi, məhsuldar toxum növlərinin və 

cins mal-qaranın alınması və s. tədbirlərin nəticəsi olaraq əhalinin ərzaq məhsulları ilə yerli istehsal 

hesabına təminatı yaxĢılaĢmağa baĢladı. 2008-ci ilin mayında isə əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı 

təminatına dair xüsusi Dövlət Proqramı qəbul edildi. Bu proqram 2008-2015-ci illəri əhatə edir. 

Həmin Dövlət Proqramı Azərbaycanda aqrar sektorun inkiĢafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olun-

ması baxımından mühüm sənəd hesab olunur. Proqramın qəbul olunmasının ardınca orada nəzərdə 

tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etmək üçün büdcədən kənd təsərrüfatına ayrılan xərclər 

də 2009-cu ildə 44 faiz artaraq 388.2 milyon manata çatdırıldı. Bu artım tendensiyası sonrakı illərdə 

də davam etdi. [6] 

Statistik göstəricilərə görə, hazırda Azərbaycan bitkiçilikdə və quĢçuluq sənayesində öz 

tələbatını təxminən 70 faiz səviyyəsində ödəyir. Ət, süd məhsulları, bitki yağları, Ģəkər və digər əsas 

ərzaq məhsullarına olan tələbatını isə 95 faizə yaxın ödəyir. Prezidentin hökumət qarĢısında 

qoyduğu vəzifələrə əsasən ölkənin taxıla olan tələbatı da yerli istehsal hesabına ödənilməlidir. Bu 
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məqsədlə iri taxılçılıq təsərrüfatlarının yaradılması yönündə iĢlər baĢlayıb. Beynəlxalq 

mütəxəssislərə görə, Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi göstəriciləri ötən 10 ildə xeyli yaxĢılaĢıb və 

orta səviyyələrdə qiymətləndirilir. Bu yaxınlarda BMT Azərbaycanı əhalisi aclıq təhlükəsi ilə qarĢı-

qarĢıya olan ölkələrin siyahısından çıxardı. TəĢkilat elan etdi ki, Azərbaycan əhalisini yetərli ərzaq-

la təmin edə bilir və risk qrupundan çıxır. Azərbaycan həmçinin qlobal miqyasda ərzaq 

təhlükəsizliyi və qıtlıqla mübarizə üzrə tədbirlərin maliyyələĢdirilməsində donor ölkəyə çevrilir.[9] 

2012-ci ilin aprelində Bakıda BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı TəĢkilatının (FAO) Avro-

pa üzrə 28-ci regional konfransı və Kənd Təsərrüfatı üzrə Avropa Komissiyasının 37-ci sessiyası 

keçirildi. Eyni vaxtda keçirilən konfrans və sessiya 53 ölkədən rekord sayda iĢtirakçı topladı. Ancaq 

ekspertlər ərzaq təhlükəsizliyini təmin edə bilmək üçün dövlətin kənd təsərrüfatına yönəltdiyi sub-

sidiyaların indiki səviyyəsini yetərli hesab etmir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, Qərbi Avropa ölk-

ələri kənd təsərrüfatını dəstəkləmək üçün dövlət büdcəsindən hər hektara 300 dollar, Yaponiya 473 

dollar, ABġ isə 324 dollar ayırır. Azərbaycanda isə subsidiyalar bundan dəfələrlə aĢağıdır. Üstəlik 

Azərbaycanda kənd təsərrüfatına subsidiyaların ayrılmasına ancaq 2007-ci ildən, yəni ərzaq 

təhlükəsizliyi problemi dünyada kəskin xarakter alandan sonra baĢlayıblar. Həmin il dövlət baĢçısı 

tərəfindən ―Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına dövlət dəstəyi haqqında‖ sərəncam im-

zalandı. Bu sərəncam əsasında istehsalçılara hər hektar əkin sahəsinin və çoxillik əkmələrin 

(növündən asılı olmayaraq) becərilməsində sərf olunan yanacaq və motor yağlarına görə 40 manat, 

habelə hər hektar buğda və çəltik səpininə görə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına əlavə olaraq 40 

manat məbləğində yardımın verilməsi baĢladı. 2007-2012-ci illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı 

istehsalçılarına büdcədən ayrılan subsidiyaların ümumi həcmi 536.7 milyon manat təĢkil edib. 

2013-cü ildə isə kənd təsərrüfatı subsidiyaları üçün dövlət büdcəsində 125 milyon manat nəzərdə 

tutulub. Bununla belə ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün daha çox subsidiyaların ayrılması, 

eyni zamanda ayrılan vəsaitlərin düzgün və səmərəli bölgüsü vacib məsələ olaraq qalır.[10] 
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Məqalədə Suriyada baş verən daxili böhran və  Suriya rejiminin terror təşkilatlarına yardım 
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This article deals with the internal crisis that happened in Syria and looks at the applications 

of sanctions in respect of  providing  assistance to the terrorist organisations and using of weapons 
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Yaxın ġərq regionunda geosiyasi mənzərə mürəkkəb olaraq qalır. Böyük dövlətlər həm Suriya 

iqtidarını, həm də müxalifəti silahlandırırlar. Ancaq heç biri bunu açıq etiraf etmir. Müharibə isə hər 

gün daha çox dinc insanın həyatına son qoyur.Son illərdə Suriya ərazisində iğtiĢaĢların ,zorakılıq və 

etirazların artdığını görürük . [1]Suriyanın vətəndaĢ müharibəsi bugünə kimi hələ də sürəti 

kəsilmədən davam edir və 100.000-dən çox insanın ölümü ,milyonlarla insanın köçməsinə səbəb 
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olan təxminən  iki və ya yarım illik bu münaqiĢənin tezliklə həlli üçün necə vasitəçilik rolunu 

oynamağın beynəlxaq müzakirələri davam etdirilir. Bir çox analitiklər narahatdır ki,Suriyada 

münaqiĢə ilə azad Ģəkildə birləĢmiĢ sünni koalisiya, o cümlədən Suriya Müsəlman QardaĢları, 

Körfəz ölkələri, Əl-Qaidə və digər islamçı qrupları, ilə Türkiyənın  Suriya Alevilerindən ibarət Ģiə 

qrupları hesab edilən Hizbullah, Ġraq və Ġran arasında müharibə qığılcımı baĢ verə bilər.Eyni za-

manda, Suriyanın kürd azlığı bəzi muxtar bölgənin müdafiəsi üçün rejim qüvvələrinə qarĢı bir sıra 

mübarizələr aparır. Məsud Bərzani, yarımmuxtar Ġraq Kürdüstanının prezidenti  Islamçı Anti-

Hökumət Militası əleyhinə kürdləri qorumaq üçün Suriya ərazisinə qarĢı müdaxilə etməsi ilə təhdid 

edə biləcəyini söyləyir.[2] 

Halhazırda Əsəd rejimi onun müttəfiqləri hesab edilən Ġran ,Rusiya və Çinin təklif etdiyi 

kredit xətlərinə arxalanır . Rusiya və Çinin Suriya ilə xüsusi  iqtisadi və hərbi əlaqələri var. BMT 

Təhlükəsizlik ġurasının daimi üzvləri kimi, hər iki dövlət  Əsəd rejimini təcrid etmək üçün nəzərdə 

tutulan üç qətnaməyə veto qoymuĢlar. Rusiya Cenevrə prosesinə sadiq qaldığını, lakin rejimin hərbi 

dəstəyini təmin etməyə davam edəcəyini deyir. 2013-cü il sentyabr ayında Moskva təklif etdiki  

ABġ Suriya üzərinə göndərdiyi  potensial qüvvələri  geri qaytararsa  bəlkə Əsəd rejimi qısa bir za-

manda kimyəvi silahları təslim edə bilər.[3] 

Qərb isə BəĢər Əsədin hərbi rejimini zəiflətmək üçün Suriyaya qarĢı sanksiyalar tətbiq etməyi 

təklif edir.ABġ və bir neçə Avropa ölkəsi ilk öncə BMT qətnaməsinə uyğun olaraq  rejimə diplo-

matik təzyiq göstərmək niyyətində olsa da , BMT TəhlükəsizliK ġurasında geniĢ miqyaslı silahlara 

embarqo qoyulmasına və  ya aktiv Ģəkildə dondurulmasına veto qoyan  Rusiya onların bu cəhdlərin-

in qarĢısını aldı.Ona görə də ,ABġ və Avropa Birliyi BMT-də müstəqil Ģəkildə hərəkət edərək Suri-

yaya qarĢı  öz xüsusi tədbirlərini  təqdim etdilər.Sentyabr ayında, Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 

kimyəvi silah istifadə etməsi iddiasıyla Əsəd rejiminə qarĢı  müəyyən limitlər , məhdud cəza hava 

hücumlarını baĢlatmağı düĢünürdü , lakin öncədən potensial BMT qüvvələri Suriyanın kimyəvi si-

lah ehtiyatlarını neytrallaĢdırmaq üçün Qərb hərbi müdaxiləsini qabaqlamağı planlaĢdırmıĢdı.[4] 

ABġ siyasəti regionda qeyri-sabitliyi yarada biləcək, dərinləĢmiĢ  humanitar böhranın 

qarĢısını danıĢıqlar həlli yolu ilə nail olmaq məqsədi daĢıyır. Obama administrasiyası Əsədin ha-

kimiyyətdən uzaqlaĢmasını tələb eləsə də, lakin ilkin olaraq silahların cihadçı qrupların əlinə 

düĢməsindən ehtiyat edərək müxalif  döyüĢçüləri təlimlərlə və ölümcül silahlarla təmin edilməsini 

dayandırmağı vacib bilmiĢdi.Amerika BirləĢmiĢ ġtatları bu müxalifət dəstələrini ərzaq və tibbi 

yardım ilə təmin edəcəyini açıqlamıĢdı. Ağ Ev Əsədin  üsyançı döyüĢçülərə qarĢı kimyəvi silah isti-

fadə etdiyini,və  "yüksək etimad" ilə məlumat və Mərkəzi KəĢfiyyat Agentliyinə səlahiyyət verərək  

üsyançı qrupları kiçik silah və sursatlarla  təmin etməsini göstərdi. Eyni zamanda, Konqres 

görüĢündə  bəzi rejim güclərinin Hizbullah və Ġranın möhkəm dəstəyindən faydalandığı  oyun sa-

həsinə daha güclü balans yaratmaq naminə  müdaxiləsini müdafiə etdi. ABġ hərbi gücdən istifadə 

üçün variantları müəyyən edərkən Qərargah Rəisləri Sədri General Martin E. Dempsey Konqresə 

məlumat verir ki, hətta məhdud müdaxilələr -uçuĢa qadağan zonalarının və ya bufer zonaları, və ya 

Suriya hərbi aktivlərinə məhdud tətillərin qurulması,heç bir  mülki təhlükəsizliyi təmin etməyəcək 

və tez bir Ģəkildə gözlənilməyən gərginləĢməyə gətirib çıxaracaq.[5 səh. 1] 

Əslinə qalarsa,1979-cu ildə Dövlət Departamenti Suriyanı  terroizmə dəstək verən bir ölkə 

hesab edərək ,sanksiyaların tətbiq edilməsini və tez bir zamanda ABġ yardımının kəsilməsini tələb 

etmiĢdi.Lakin 2011-ci il Avqust ayında bu addımı Prezident Barak Obama  Əsədi istefaya çağıraraq 

reallaĢdırdı.Beləki, 18 Avqust  2011-ci il prezident Barak Obama Suriyaya qarĢı geniĢ yeni 

sanksiyalar tətbiq etmək  haqqında sərəncam imzaladı. Növbəti günlərdə , digər hökumətlər və çox-

tərəfli təĢkilatlar da buna uyğun addım atdılar . Suriyaya qarĢı iqtisadi sanksiyalar 2004-cü ildən 
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tətbiq olunmağa baĢlanıb. Sanksiyalar Suriya rejiminin terror təĢkilatlarına yardım etməsi, Livanın 

iĢğal edilməsi, kütləvi qırğın silahları və Ġraqda üsyançılara dəstək verilməsi müqabilində qəbul 

edilib. O, Suriya hökumətinə bütün aktiv yardımları  dondurdu ,ABġ Ģəxslərinin bu rejimlə hərhansı  

bir əlaqəsini  və Suriyanın petrolium produktlarının bu ölkəyə idxalını qadağa etdi.2012-ci il  Vash-

ington  DəməĢqdəki səfirliyini bağladı və səfir Ford geri çağırıldı. Əvvəllər , ABġ-ın  Suriyaya 

qarĢı sanksiyalarının ümumi xarakteri ABġ-a xas əmtəələrin geniĢ Ģəkildə Suriyaya ixracına qadağa 

qoyulması ilə müəyyən edilirdi.Yeni çərçivəsində,  Sudan və Ġran üçün hazırlanmıĢ  və ABġ 

tərəfindən  idarə olunan  2 ən məhdudlaĢdırıcı sanksiya rejiminə  yeni əlavələr edərək məhz həmən 

sanksiyaları Suriyaya qarĢı tətbiq etdi. 

Xüsusilə, Sərəncam aĢağıdakıları ABġ vətəndaĢlarına qadağan edirdi: 

 Suriya hökuməti , onun agentləri və vasitəçiləri , və ya ABġ Xəzinədarlıq Departamenti 

tərəfindən təyin olunan  bir müəssisə ilə hər hansı bir Ģəkildə ticarət etmək; 

 Suriyada yeni investisiyaların edilməsi ; 

 BirbaĢa və ya dolayısı yollarla  Suriyaya malları  ixrac etmə; 

 Suriya mənĢəli neft və ya neft məhsulları ilə əlaqədar hər hansı bir ticarət ; 

 Bu ―ABġ Ģəxsləri‖ üçün də keçerlidir. 

"ABġ ġəxslər " inə  ABġ vətəndaĢları , ABġ -ın daimi əcnəbi sakinləri (yəni " yaĢıl kart " sa-

hibləri ) , Amerika BirləĢmiĢ ġtatları qanunları çərçivəsində və ya fərdi ABġ dövləti (bu Ģəxslərin 

qeyri-ABġ filialları daxil olmaqla) tərəfindən təĢkil olunan  Ģəxslər və Amerika BirləĢmiĢ ġtatları 

ərazisində fiziki Ģəkildə yerləĢən hər hansı bir Ģəxslər daxildir. .[6 səh.10] 

Təsadüfi deyil ki, Ərəb Liqası da Suriyanın üzvlüyünü  təxirə saldı və 2011-ci il  noyabr 

ayında iyirmi iki millət bloku tərəfindən görünməmiĢ hərəkət nəticəsində  DəməĢqə iqtisadi 

sanksiyalar tətbiq etdi. Növbəti aylarda  Liqa Əsədi istefaya çağırdı və Rusiya və Çin tərəfindən ve-

to edilən BMT Təhlükəsizlik ġurasının qəbul etdiyi  qətnamənin dəstəklənməsini tələb etdi. 

Hökuməti intensiv təzyiqlər etdikdən sonra Türkiyə də DəməĢq ilə əlaqələri kəsdi və Əsədi istefaya 

çağırdı. Oktyabr 2012-ci il Türkiyə Suriyanın hədəflərini dəf etmək üçün sərhədini fasilələrlə hava 

top hücumlarına atəĢə tutduğu  zaman  əlaqələr daha da gərginləĢmiĢdi. Ankara müxalifət element-

lərini ələ keçirərək Suriya ərazisinə silah daĢınması asanlaĢdırmıĢdı. Ərəb ölkələri hətta Köfrəz ölk-

ələr və Ġordaniya müxalifət tərəfinə silah və maliyyə yardımları edir və siyasi dəstək göstərirdi.[7] 

Ərəb Liqasında 27 noyabr 2011-ci il Suriyaya qarĢı qəbul edilmiĢ sanksiyalara daxildir: 

 Suriya mərkəzi bankı ilə əməliyyatların kəsilməsi; 

 Suriyada layihələr üçün ərəb hökumətləri tərəfindən maliyyə yardımının  

dayandırılması;  Digər ərəb ölkələrinə  Suriyadan səlahiyyətli rəsmilərin  səyahətinin qadağan 

olunması; və  Prezident BəĢər Əsəd hökumətinə bağlı aktiv paketlərin tətbiqi . 

Yalnız Ġraq və Livan bitərəf olaraq sanksiyaların bütün müddəalarına əməl etməyəcəklərini 

qeyd ediblər   

Tezliklə Avropa Birliyi ġurası da öz mövqeyni bildirdi. 9 May 2011-ci ildə Avropa Birliyi 

ġurası 442 /2011 saylı nizamnamə qəbul etdi hansı ki, Suriayada mülki əhalinin zorakı re-

pressiyasına səbəb olan  fiziki və ya hüquqi Ģəxslərə , həmçinin müəyyən Ģəxslər və müəssisələrə 

məhdudlaĢdırıcı tədbirlər tətbiq edirdi. Sonrakı aylarda  ―təyin olunan Ģəxslər‖in siyahısı illər ər-

zində dəfələrlə yenilənmiĢdir. Bundan əvvəl qəbul edilmiĢ 442/2011 nizamnaməyə əlavələr edilmiĢ 

forma hesab edilərək 2 Sentyabr 2011-ci ildə AB ġurası 878/2011 saylı nizamnaməsini qəbul etdi 

.Burada digər məsələlərlə yanaĢı alqı -satqıya qadağa qoyulması , Avropa xam neft və neft məhsul-



141 
 

larının Suriyadan idxal yolu ilə və ya nəqliyyat vasitasilə alınmasına qadağan qoyulması kimi 

meyarlar daxil idi.[8] 

23 Sentyabr 2011-ci il AB ġurası 442/ 2011 saylı nizamnaməsinin daha da tənzimlənməsi 

üçün 950 /2011 saylı nizamnamə qəbul etdi.DüzəliĢlərə kəĢfiyyat ilə məĢğul olan Suriya partiya-

larınının maliyyələĢmə və investisiya sahəsinə qadağan qoyulması , xam neftin hasilatı və ya emal-

ına  və ya birbaĢa və ya dolayı Ģəkildə  Suriya Mərkəzi Bankı üçün AB-də çap və ya zərb olunmuĢ  

Suriya ilə bank qeydləri satıĢına ,təchizatına, ötürülməsi və ya ixracına qadağa olunması  daxild-

ir.Bu kimi bir neçə düzəliĢlər qəbul edilmiĢdir. 

14 noyabr  2011 -ci il AB ġurası 1150 /2011 saylı Əsasnaməsini 442/ 2011 saylı nizmnaməyə 

düzəliĢ kimi qəbul etdi .Avropa Ġnvestisiya Bankına  Suriya ilə hər hansı mövcud kredit 

müqavilələrinin ödənilməsini və ya ödəniĢ edilməsi və  Suriyada yerləĢən texniki yardım xidmət 

müqavilələri və ya bütün mövcud suveren layihələri dayandırmağı qadağan edirdi.[9] 

Ümumiyyətlə, AĠ sanksiyaları AB ərazisində aĢağıdakıları qadağan edir: 

Suriyada hər hansı bir Ģəxs və ya müəssisə daxili repressiya üçün istifadə oluna bilən 

avadanlıqların satıĢı , təchizatı, transferi və ya ixracı; 

Bu müddəa , texniki yardımın  birbaĢa və ya dolayı yolla AB nin  hərbi siyahısında  si-

yahılaĢdırılmıĢ ümumi mal və texnologiyası ilə bağlıdır; 

Suriyaya xas və ya Suriyadan ixrac edilmiĢ  xam neft və ya neft məhsullarının AĠ-yə idxalı; 

Suriyada yerləĢən və ya oraya xas  xam neft və ya neft məhsullarının alınması; Suriyaya xas  xam 

neft və ya neft məhsullarının nəqli, və ya hər hansı digər ölkəyə ( AB xaricindəki ölkələr daxil 

olmaqla) Suriyadan ixrac olunması; Neft və təbii qaz sənayesinin aĢağıdakı mühüm sektorlar üçün 

əsas avadanlıq və texnologiyanın satıĢ , təchizat və ya transfer emalı :  mayeləĢdirilmiĢ təbii qaz , 

kəĢfiyyat və hasilat , eləcə də texniki yardım və ya təlim, və xidmətlər və ya texnologiya ilə bağlı 

digər əsas avadanlıq;  Suriyanın yeni denominasiya  olunmuĢ pul niĢanları  və metal pulların çapı  

birbaĢa və ya dolayı yol  ilə satıĢı, təchizatı , transfer və ya ixracı , Suriya Mərkəzi Bankına uyğun 

olaraq  , AB-də çap və ya zərb edilməsi; Bilə-bilə və qəsdən yuxarıda sadalanan obyekt və ya təsiri 

olan  fəaliyyətlərdə  iĢtirak qadağa edilir.[10] 

Hal-hazırda  Suriya BMT sanskiyalarında yer almayıb. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  

ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

На современном этапе развития международных отношений глобальные процессы 

являются самым влиятельным фактором, определяющим взаимоотношения между 

государствами. Политические и экономические процессы, интересы и внешняя политика 

государств в условиях глобализации определяют контуры мировой политики на современном 

этапе. В связи с этим исследование проблем международных отношений является 

актуальным вопросом. 
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Beynəlxalq münasibətlər tarixinin müasir dövründə  dövlətlərarasi əlaqələri müəyyən  edən 

əsas təsirli faktorlardan global proseslərdir. Qloballaşma şəraitində dünya  siyasətinin konturlarını 

siyasi və  igtisadi proseslər və dövlətlərin xarici  sayasəti  müəyyən edir.  Bu baximdan beynəlxalq 

münasibətlər problemlərin  təhgiqati  aktuallıq kəsb edir. 
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At the present stage of development of international relations global processes are the most 

influential factor in determining the relationship between states. Political and economic processes, 

interests and foreign policy in the context of globalization define the contours of world politics at 

the present stage. In connection with this study of the problems of international relations is an im-

portant issue. 

Key words: international relations, globalization processes, the foreign policy of the state, 
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90-е годы ХХ столетия вошли в мировую историю как переломный этап в развитии 

международных отношений. Стремительно развивающиеся политические события на 

международной арене способствовали формированию новых взаимоотношений между 

участниками системы. В этот период наиболее сильным влияющим фактором развития 

международных отношений становятся глобальные процессы. 
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Изучение влияния глобализационных процессов сегодня является актуальной темой в 

политологической науке.  

Глобализация представляет собой совокупность взаимосвязанных глобализационных 

процессов, каждый из которых заслуживает отдельного самостоятельного изучения.  

Глобализация сопровождается новыми угрозами дня безопасности человека. На фоне 

этих угроз очевидна ущербность той философии международных отношений, которая 

возобладала на Западе после окончания «Холодной войны» и развала Советского Союза. 

Вместо того чтобы попытаться снять или хотя бы снизить риски глобализации, мировая 

политическая элита думает, прежде всего, о том, как извлечь из нее возможную выгоду. 

Забыта необходимость строительства действительно нового мирового порядка - более 

справедливого, чем тот, который остался позади. Предпочтение отдано концепциям 

однополюсного мира и односторонних действий (3). 

Глобальные процессы, охватившие современный мир и активно влияющие на развитие 

и формирование новой системы международных отношений, весьма по-разному трактуются 

и используются зачастую в интересах определенной группы стран, извлекающих из этих 

процессов максимальную выгоду. Это, в свою очередь, вызывает негодование у стран с 

более слабой и уязвимой экономической и политической позицией на международной арене, 

что чревато с негативными и разрушающими последствиями на всей системе 

международных отношений в целом.  

Процесс глобализации сегодня рассматривается как качественно новая стадия 

интернационализации экономического развития планеты, которая выражается, прежде всего, 

в усилении взаимозависимости национальных экономик. Он определяется как процесс 

ослабления и слома традиционных территориальных и государственно-политических 

барьеров, когда-то разделявших народы друг с другом, но в то же время предохранявших 

национальные экономики от стихийных и неупорядоченных внешних воздействий. Процесс 

глобализации оценивается как процесс потери государствами национальной автономии в 

макроэкономической сфере и становления новой, почти лишенной всякого протекционизма 

системы международного взаимодействия и взаимосвязи (1, c.6-7).  

Анализируя вышесказанное, можно отметить, что в перспективе это означает, что 

происходит процесс утери локальными, национальными экономиками потенций 

саморазвития и их интеграции в единый общепланетарный экономический организм с 

универсальной системой регулирования и, соответственно, с обобщением экономической 

деятельности в планетарном масштабе и перемещением экономической власти с 

национально-государственного уровня на глобальный уровень.  

По мнению  некоторых исследователей, только мировая экономика получит право 

называться самовоспроизводящейся системой, то есть системой самодостаточной, 

макроэкономической, а национальные экономики такое право утеряют и превратятся в 

микроэкономические подсистемы мирового капиталистического хозяйства. Об этом 

свидетельствует тот факт, что, если еще совсем недавно регулирующая роль в 

экономической жизни осуществлялась национальными рынками, а мировой рынок имел 

всего лишь вспомогательное значение, то сейчас ведущую роль в экономическом 

регулировании начинает играть мировой рынок, а национальные рынки многих стран 

попадают под его чуть ли не тоталитарный контроль и зависимость и становятся слепыми 

исполнителями его воли. Противоречия и путаница в осмыслении феномена глобализации 

часто возникают, как представляется, из-за того, что некоторые понятия, с помощью которых 



145 
 

ранее традиционно объяснялись процессы хозяйственной и культурной взаимосвязи между 

отдельными государствами на нашей планете, теперь стали отождествляться или 

подменяться термином «глобализация» (5,c.79).  

Это, прежде всего, касается таких смежных и близких, но не тождественных понятию 

«глобализация» понятий, как «интернационализация» и «интеграция».  Явления, отраженные 

данными понятиями, связаны между собой тем обстоятельством, что все они фиксируют 

факт выхода множества ранее внутристрановых процессов на международный  уровень, за 

пределы границ отдельно взятых государств. 

Интернационализация открывает возможность, дает свободу для межгосударственного 

пользования чем-либо, предполагает выход чего-то ранее сугубо внутреннего за начальные 

рамки. Она представляет собой объединение действий нескольких отдельных субъектов 

экономики, политики вокруг общих для них задач, целей. В экономическом плане мотивом 

интернационализации является доступ к международным рынкам торговли. Обычно 

наиболее эффективно интернационализация реализуется на локальном уровне и в 

приложении к отдельным направлениям или сферам и видам деятельности. Главная ее 

функция – обеспечение постоянных и устойчивых международных связей.   

Интеграция представляет собой объединение в целое каких-либо частей. В аспекте 

экономики интеграция выступает как объективный процесс переплетения национальных 

хозяйств и проведение согласованной межгосударственной экономической политики, 

формирования тесно взаимосвязанных экономических зон (анклавов), имеет тенденцию к 

соединению всех циклов хозяйственной деятельности в единое целое. Суть интеграции в 

формировании на основе и посредством развития глубоких и интенсивных связей крупных 

союзов, коалиций, социально-территориальных систем. Причем процесс интеграции обычно 

разворачивается и протекает на региональном уровне, в рамках отдельных территориально-

географических регионов, вовлекая, как правило, в свою орбиту страны и народы 

близкородственные в цивилизационном и социокультурном отношениях (4.c.203-204).  

Но наряду с вышеизложенным, следует отметить также, что глобальные процессы дают 

широкие возможности для развития межгосударственных отношений на разных уровнях: и в 

экономической деятельности, и в культурной, и в сфере науки и образования. Но, говоря об 

этих возможностях, необходимо отметить, что глобальные процессы также имеют и 

соответствующие угрозы. Одна из основных угроз глобализации вызвана тем, что ее 

преимущества, доступные гражданам, будут распределяться неравномерно. Изменения 

рынка обрабатывающей промышленности, сферы услуг приводят к тому, что отрасли, 

получающие выгоды от внешней торговли, и отрасли, связанные с экспортом, получают 

больший приток капитала и квалифицированной рабочей силы. В то же время ряд отраслей и 

предприятий значительно проигрывает от глобализационных процессов, теряя 

конкурентоспособность из-за возросшей открытости рынка. Такие отрасли вынуждены 

прилагать дополнительные усилия, чтобы приспособиться к изменившимся не в их пользу 

хозяйственным условиям (2,c.91). 

Глобализация с ее глубокими экономическими, политическими и социальными 

преобразованиями, несомненно, влияет на все сферы жизнедеятельности человека. 

Глобализация должна способствовать не обогащению отдельных стран, а прежде всего, 

создавать благоприятные условия для развития сотрудничества всех государств, особенно 

стран ЕС, США, России, Канады, Японии, Китая, Индии, Бразилии и других наиболее 

крупных и активных участников международных отношений.  



146 
 

Следует также подчеркнуть, что глобальное сотрудничество для решения проблем, 

порождаемых процессом глобализации, должно проходить на основе создания 

международных институтов во всех сферах общественной жизни. Это единственный способ 

достижения намеченной цели с минимальными негативными последствиями для населения 

стран, которые не могут в полной мере влиять на глобализационные процессы, а также,  

единственный на сегодняшний день путь для развитых стран, если они хотят избежать 

крупных конфликтов и ещѐ большего обострения, и без того не простых международных 

отношений. 
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Взаимоотношения Великобритании с Европейским Союзом всегда отличались 

сложностью. Однако экономический кризис последних лет, больно ударивший по Европе, 

усилил в Соединенном Королевстве степень общественного разочарования Евросоюзом и 

серьезно обострил дискуссии о ее пребывании в ЕС. Укрепление позиций евроскептиков 

привело к тому, что, несмотря на крепость экономических и законодательных связей 

между Британией и Союзом, вопрос о самоопределении Великобритании в Европе – 

членстве в ЕС станет одной из основных тем ближайших трех лет на Британских 

островах. 
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Böyuk Britaniya və Avropa şurası münasibətləri hər zaman çətinliklərinə görə seçilirdilər. 

Lakin son illərin ekonomik krizisi, Avropaya sarsıdıcı zərbələr vurduqdan sonra, Krallıq  cəmiy-

yətini daha da çox məyyus ederək, Böyük Britaniyanın  Avropa birliyində qalmaq məsələsi 

barəsində daha kəskin müzakirələrə səbəb oldu. Avropa əleyhinə olanların mövqelərinin 

güclənməsi nəticəsinde, Böyük Britaniya ve Avropa Birliyinin arasında olan ekonomik ve qanunver-

icilik əlaqələrinin sıxlığına baxmayaraq, növbəti 3 il ərzində əsas suallardan biri Britaniya ada-
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Relationship between United Kingdom and European Union always was distinguished as 

hard. But the economic crisis of the last years, that damaged Europe, has increased the level of 

public disappointment in United Kingdom by European Union and seriously aggravated discussion 

about stay in the European Union. Strengthening of the position of eurosceptics has led to the fact 

that despite fortress the economic and legislative relations between Britain and the Union, the issue 
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of self-determination of the UK in Europe - EU membership will be one of the main themes of the 

next three years in the British Isles. 

Key words: European integration, economic crisis, monetary system, European Union, tariff, 

NATO, constitution, defense policy, global processes, investment 

 

ЕС является одним из важнейших центров в мире, который объединил европейские 

государства для более устойчивого положения на мировой арене. С момента присоединения 

к Европейскому Союзу Великобритания стала одним из наиболее проблемных его членов. 

Наиболее яркими эпизодами стали: решение не присоединяться к Сообществам на этапе 

зарождения европейского объединения, внутрипартийный раскол, пересмотр условий 

членства в ЕС в 1975 году, несогласие с бюджетом ЕС, отказ от подписания Социальной 

хартии, трудности при ратификации Маастрихтского договора, блокирование деятельности 

институтов ЕС, неприсоединение к экономическому и валютному союзу. Можно указать на 

три основных направления политики Великобритании касательно вопроса европейского 

объединения, по которым у неѐ имеется своя собственная точка зрения: экономика (и в 

частности, вступление в «зону евро»), социальная политика, общая европейская оборона. 

Дискуссия об экономической интеграции являлась и является едва ли не самой главной 

на всех предвыборных дебатах между лейбористами, консерваторами и либералами. Сторону 

«евроскептиков» в основном представляют консерваторы. «Евро оптимисты» – либералы. 

Главной проблемой, которая наиболее остро влияла на повестку дня, был вопрос о введении 

евро. 

Одним из основных аргументов противников евро и евроинтеграции в целом – была 

экономическая ситуация в 1990-х годах. Дело в том, что в Британии был замечен стабильный 

рост экономики, в то время как ведущие страны континентальной Европы никак не могли 

справиться с экономическими неурядицами. Обстоятельства сложились так, что 16 сентября 

1992 года Великобритания была вынуждена в срочном порядке выйти из европейского 

механизма обменных курсов, так как произошѐл так называемый «чѐрный сентябрь», когда 

страна оказалась в ситуации сильного экономического спада. Казначейство предсказывало, 

что Великобритания в ходе этих операций снова впадѐт в кризис, однако последствия 

оказались противоположными, и сразу же после выхода Англии из европейской системы 

управления денежным курсом положение фунта быстро стабилизировалось, а процентные 

ставки уменьшились (к 1994 году – более чем в 2 раза). Великобритания стала первой из 

стран Европейского Союза, которой удалось выйти из экономического спада. 

Неудивительно, что подобные результаты усилили взгляды «евроскептиков» в спорах о 

путях дальнейшего усиления объединения с ЕС (4,с.152). 

Британским избирателям европейское общество к началу XXI в. представлялось как 

огромное финансовое преимущество с дальнейшей перспективой развития. Однако это 

ощущение существенно поколебал экономический кризис последних лет, сильно ударивший 

по континентальной Европе. Вместе с тем, на сегодняшний день Соединѐнное Королевство 

больше не является государством, которое имеет огромные экспортные возможности, а 

отсутствие торговых барьеров в конечном итоге является даже убыточным из-за 

отрицательного баланса платежей. В финансовой сфере государство несѐт потери, при том, 

что британские фирмы не экспортируют товары и не получают прибыли, другие страны ЕС 

наполняют британский рынок более дешевой продукцией, получая выгоду. Британские 

покупатели также не получили преимуществ от углубления европейской интеграции. 
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Считается, что британцы переплачивают до 30% за продукты питания вследствие действия 

общей сельскохозяйственной политики ЕС (3). Протекционистская и ограничительная 

практика ЕС – не в интересах Британии или любой другой страны в долгосрочном плане. 

Для британцев их страна всегда была государством, действующим и мыслящим в мировом 

масштабе. По мнению экспертов, в случае вхождения Великобритании в «зону евро» 

государство потерпит ещѐ один серьѐзный экономический кризис, который как ранее 

Европейская валютная система, разрушит британскую экономику. Согласно данным 

социологических опросов только 26% предприятий Великобритании позитивно относятся к 

единому рынку (2,с.55-56).  

В октябре 2001 года, собрав конференцию лейбористской партии, премьер-министр 

Э.Блэр выступил с чрезвычайным заявлением, обращающим внимание на вопросы, 

затрагивающие взаимоотношения Англии и Европейского Союза. Согласно этому 

выступлению, террористические атаки в Соединенных Штатах Америки чѐтно показали, 

какое большое значение играет Атлантическое Сообщество. По его мнению, Европейский 

Союз для Великобритании обозначал ещѐ и усиление взаимосвязей и взаимодействия с 

иными государствами-участниками европространства. Исходя из сказанного Блэром, 

возникновение полномасштабного сражения с терроризмом демонстрирует значимость 

вхождения Англии в единую зону евро. Такого рода заключения инициировали 

двойственный отклик со стороны общества и самой лейбористской партии, так как до этого 

правительство старательно отвергало экономическое и политическое значение участия 

Великобритании в данном в интеграционном союзе. Точка зрения Блэра нашла свое место в 

труде «Не лучше ли нам выйти» британских исследователей Брайана Хиндли и Мартина 

Хоу, которые обосновывают то, что именно стратегия должна быть главной предпосылкой, 

обуславливающей значимость членства Англии в Европейском Союзе. Согласно 

информации полученной от экспертов, финансовый результат, позитивный он или же 

негативный, в любом случае представляет собой слишком незначительный результат. 

Детальное исследование издержек и положительных сторон, сотрудничества 

Великобритании и ЕС, демонстрируют то, что экономический результат от него никак не 

превосходит 1% еѐ ВВП. Далее, установление таможенных тарифов на вывоз товаров из 

Британии в иные европейские государства в случае выхода из ЕС не превысит 0,75% 

внутреннего валового продукта Англии (6,с.202-205). В условиях требований Всемирной 

Торговой Организации средняя величина импортных тарифов для ЕС не превышает 6%, этим 

и объясняется такой небольшой показатель. А в случае корректировки денежных установок и 

набора экспортируемых товаров, возможные потери Лондона, в данном случае, вероятнее 

всего уменьшатся. В то время как отмена принятого в ЕС импортного тарифа на товары, 

поступающие в страны Союза извне, может стать реальным доводом в пользу выхода.  

У «еврооптимистов» на этот счѐт есть всего лишь один аргумент в защиту собственных 

позиций, а именно то, что в результате выхода Британии из Союза может произойти 

сокращение прямых иностранных инвестиций. Так, товары, экспортируемые в другие 

государства Европы, после возможного выхода государства из Союза станут облагаться 

таможенными тарифами (1,с.58-60). Другой проблемный вопрос – это политика в 

социальной сфере. Ведь неспроста М.Тэтчер регулярно отступала от подписания «Хартии 

трудящихся», утверждая данное вероятностью вторжения в Великобританию социализма с 

«чѐрного входа».  
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     Выработка проекта Европейской конституции была поручена специально 

временному органу – Европейскому конституционному собранию, а именно Конвенту. 

Великобритания сразу же выразила своѐ возражение по поводу проекта конституции 

Европейского Союза, где еѐ не устраивал ряд пунктов. Через некоторое время правительство 

заявило Союзу о своѐм намерении опубликовать так называемую Белую книгу, в которой 

будут отмечены все вопросы, компромисс по которым для Лондона невозможен. Возражения 

касались таких вопросов, как согласование ставок налогообложения, предложение об 

учреждении должности прокурора ЕС, пакт о взаимной обороне, неприемлемый для 

Великобритании, как подрывающий основы деятельности НАТО. Пункты с 1-го по 4-й 

Европейской Конституции обязывают страны ЕС оказывать «военную и другую помощь» 

любому члену Евросоюза, принявшему общую для всех политику обороны. Лондон уверен, 

что они противоречат пятой статье Вашингтонского договора и могли бы привести к 

уничтожению взаимоотношений с США. На Межправительственной конференции в октябре 

2003 г. обсуждались итоги завершения подготовки проекта Конституции, в ходе которой 

Великобритания заняла умеренную, но вместе с тем жѐсткую позицию относительно 

непринятия нескольких пунктов (5,с.187-188). Компромисса и окончательного решения по 

поводу текста на саммите в Брюсселе в декабре 2003 г. найти так и не удалось. Блэр заявил, 

что «Великобритания сама решает вопросы ставок налогообложения, международной и 

оборонной политики», и добавил, что он не согласится на возможное вмешательство в сферы 

деятельности государства. Премьер-министр сделал акцент на том, что он не намеревается 

каким-либо образом ослабить НАТО. Ещѐ один вопрос, который не был решѐн к началу 

саммита – расширенные полномочия, которые даѐт новая Конституция Европейскому 

парламенту. Теперь одобрения Европарламента требовали бы не только решения в таких 

областях, как энергетика, транспорт, окружающая среда, юстиция, но и бюджет Евросоюза. 

Великобритания выступила против введения этих норм (7,с.11-12). 

Соединѐнное Королевство последовательно отстаивает право каждой страны-

участницы ЕС на проведение полностью самостоятельной внешней политики, не желая ни в 

чѐм ограничивать свою свободу действий на международной арене. Один из важнейших 

шагов навстречу Европе был сделан в сфере безопасности и обороны. В начале и середине 

1990-х годов Соединѐнное Королевство действовало как проводник политики США в 

Североатлантическом альянсе, выступая против «европейской идентичности» в сфере 

безопасности и обороны. Позиция Лондона по этому вопросу расходилась с точкой зрения 

Парижа и в меньшей степени – с позицией, которую занял Берлин. Ситуация изменилась с 

приходом к власти правительства лейбористов во главе с Э.Блэром. Центральным событием 

здесь стал франко-британский саммит в Сен-Мало, который состоялся 3-4 декабря 1998 года. 

Была признана возможность проводить автономные военные операции силами европейских 

стран в тех случаях, когда не задействуется НАТО в целом. И явившись одним из 

инициаторов процесса формирования Общей европейской политики в сфере безопасности и 

обороны (ОЕПБО), Соединѐнное Королевство фактически стало его лидером (8).  

Провозглашение Энтони Блэром курса на сближение с Европой было в первую очередь 

продиктовано политическими причинами. В течение второй половины ХХ в. страна потеряла 

свою ведущую роль в мировых процессах, как в экономическом, так и во 

внешнеполитическом смысле. Поэтому решение о сближении с Европой стало попыткой 

хоть отчасти восстановить влияние Великобритании на международные процессы. Об этом 

свидетельствуют основные направления, по которым интеграция Соединѐнного Королевства 
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в ЕС продвигалось наиболее успешно, – в первую очередь, это общеевропейская политика в 

сфере обороны и безопасности. Именно в этой сфере Великобритания выступила 

инициатором и может рассчитывать на ведущую роль в интеграционных процессах, так как 

только она наряду с Францией и Германией обладает военным потенциалом, позволяющим 

действовать в глобальных масштабах (9,с.174). 

В пользу того факта, что решение о сближении с Европой было принято лейбористами 

в первую очередь по внешнеполитическим причинам, свидетельствует позиция, которую 

Великобритания заняла во время иракского кризиса 2003 года. Э.Блэр выступил в поддержку 

позиции Дж. Буша, решившись на противостояние с Францией и Германией в пользу 

Соединѐнных Штатов. В результате иракский кризис, пусть временно, но приостановил 

процессы интеграции Великобритании в европейские структуры. Между тем Э.Блэр всегда 

рассматривал британскую интеграцию в Европу как непременное условие для реальной 

модернизации страны. Иракский кризис укрепил мнение государств «старой» Европы о том, 

что Великобритания принадлежит к американской геополитической зоне. В ситуации с 

Ираком Британия с практической точки зрения была с Америкой, а с политической, 

учитывая попытки добиться принятия резолюции ООН и заявления о роли этой организации 

в послевоенном устройстве Ирака, – с Европой. В результате ни европейские страны, ни 

США не могут считать Соединѐнное Королевство безоговорочным, на сто процентов 

лояльным союзником. Диалог Великобритании и ведущих европейских стран возобновился. 

Но Британия так и не сделала выбора между одной из сторон Атлантики. И она будет 

продолжать играть в ЕС «свою игру», сохраняя независимую точку зрения по ряду вопросов 

(9,с.179). 

Переломным моментом в процессе роста влияния Британии становится событие 11 

сентября 2001 года. Начавшаяся «война с террором» обнажает истинные мотивы 

Великобритании. Участие Англии в Иракской компании, не санкционированной ООН, 

портит отношения внутри ЕС. Однако Англия активно участвовала в формировании 

институтов, которые бы отвечали требованиям членов-государств. В 2003 году 

возобновляются переговоры между Британией, Францией и Германией о совместной 

инициативе по вопросам обороны (11, с.156-160). 

Для премьера консерватора Дэвида Кэмерона «евроскептицизм» стал важнейшим 

ресурсом для сохранения влияния на внутриполитической арене. В январе 2013 г. он заявил о 

том, что Великобритания снова несѐт издержки от членства в Европейском Союзе, и о том, 

что необходимо пересмотреть условия участия страны. Премьер высказал мнение, что 

Великобритания может существовать и без ЕС, который, по его мнению, является ношей для 

страны. Выступая в начале ноября 2014 г. на ежегодной конференции Конфедерации 

британской промышленности (CBI) в Лондоне, премьер раскритиковал сторонников 

сохранения членства страны в Евросоюзе. По его мнению, выход из ЕС не приведет к 

проблемам в британской экономике. Более того, Кэмерон заявил, что, несмотря на 

намеченный на 2017 год референдум о выходе из ЕС, страна в 2014 году привлекла больше 

иностранных инвестиций, чем остальные 27 государств Евросоюза. Он также заявил о 

планах дальнейшего ужесточения контроля за миграцией, несмотря на недовольство 

британского бизнеса, заинтересованного в рабочих руках мигрантов. Однако референдум 

2017 года пройдет лишь в том случае, если консерваторы смогут сформировать 

правительство самостоятельно, без партнера по коалиции (либерал-демократов). Подобные 

речи премьера тут же вызвали новый раскол в партиях, негативные отзывы оппозиции, 
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давление прессы, скептическое отношение населения страны и усилившееся движение 

евроскептиков (12,с.50). 

Учитывая, что следующие парламентские выборы пройдут в мае 2015 года, ведущие 

парламентские партии решили четко высказать свою точку зрения на «европейский вопрос» 

и его значение для политических и экономических интересов Британии. Во внутреннюю 

британскую дискуссию при этом регулярно подливается масло с континента. Так, в конце 

октября 2014 г. ЕС выставил Лондону дополнительный счет в 2,7 млрд.долл. для выплат в 

бюджет ЕС (поскольку британская экономика росла быстрее, чем прогнозировалось). А 

затем канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не позволит Лондону нарушать 

свободу передвижения граждан внутри ЕС, являющуюся одним из краеугольных камней 

европейской интеграции. По мнению немецкого канцлера, Германия скорее согласится с 

выходом Британии из ЕС, чем с отменой ключевых принципов евроинтеграции. Сразу же с 

появлением перспективы референдума, он был подвергнут критике и в других европейских 

столицах и в Брюсселе. Даже традиционный британский союзник Вашингтон предупредил, 

что выход из Евросоюза может навредить Лондону, поскольку уменьшит вес британского 

голоса в Европе (что, очевидно, не в американских интересах), а также потерю влияния, в 

странах третьего мира, особенно в Африке и Индии (10,с.51-55).    

Итак, победа консерваторов и их лидера Д.Кэмерона на очередных парламентских 

выборах, откроет путь к референдуму 2017 года о судьбе членства Великобритании в ЕС. 

Какими же окажутся последствия этого шага для Британии и ее европейских партнеров?  

Во-первых, встанет вопрос о статусе 1,4 млн.британцев, живущих в других странах ЕС 

и потеряющих право на свободу передвижения в Евросоюзе. Также возникнет вопрос о 2,5 

млн.граждан стран ЕС, проживающих в Великобритании. 

Во-вторых, в повестке дня окажутся экономические вопросы. На страны ЕС 

приходится более половины внешней торговли Великобритании. Согласно различным 

оценкам, за счет членства в ЕС страна получает дополнительный эффект в 47-142 млрд.долл. 

ежегодно. Особенно серьезно выход из Евросоюза может ударить по позициям лондонского 

Сити, который за последние 15 лет превратился в однозначно ведущий финансовый центр 

Европы. Согласно опросу, проведенному в октябре 2014 г. City UK, лоббистского 

объединения банков и прочих финансовых институтов Лондона, 84% опрошенных топ-

менеджеров финансового сектора высказались за то, чтобы Британия оставалась членом 

Евросоюза. Против выхода из ЕС выступает не только Сити, но и многие другие сектора. 

Британская торговая палата в 2014 году провела опрос среди 4,4 тыс. своих членов. Согласно 

его результатам, лишь 18% британских компаний поддерживают идею выхода страны из ЕС 

(13).   

Экономические последствия выхода могут оказаться тем фактором, который повлияет 

на решение судьбы Британии в ЕС. Ведь на недавнем референдуме о независимости 

Шотландии именно экономический вопрос оказался главным – давая ответ на него, 

шотландцы проголосовали за то, чтобы остаться в составе Соединенного Королевства. 
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THE STRATEGY OF UNITED STATES OF AMERICA IN THE MIDDLE EAST 

 

The article considers the main characteristics of the foreign policy of United States in the 

Middle East. It identifies and analyzes the basic elements of foreign policy doctrine, traces the evo-

lution of the strategic lines in different historical periods. The article presents the characteristics of 

the main factors that directly determine the features of US relations with the Middle East. As a re-

sult, consideration of these issues enables us to draw conclusions about the current state of the US 

foreign policy doctrine in region and prospects of its evolution. 
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AMERĠKA BĠRLƏġMĠġ ġTATLARININ YAXIN ġƏRQ STRATEGĠYASI 

 

Məqalədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Yaxın Şərq regionunda xarici siyasətinin əsas 

xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsinə həsr olunmuşdur. Xarici siyasət doktrinasının əsas element-

ləri təhlil olunur, ayrı-ayrı tarixi dövrlərdə strateji xətlərinin inkişaf və dəyişiklikləri izlənilir. 

Məqalədə ABŞ-ın Yaxın Şərq ilə münasibət xüsusiyyətlərini müəyyən edən əsas amillər xarakterizə 

edilir. Sonda bu məsələlər əsasında regionda ABŞ xarici siyasət doktrinasının müasir vəziyyəti və 

onun təkamül perspektivləri barədə nəticə çıxarılır. 
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СТРАТЕГИЯ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ 

 

Статья посвящена рассмотрению основных характеристик внешнеполитической 

стратегии США в ближневосточном регионе. Выявляются и анализируются базисные 

элементы внешнеполитической доктрины, прослеживается эволюции стратегической 

линии в рамках отдельных исторических периодов. В статье дана характеристика 

основным факторам, которые непосредственно определяют особенности отношения США 

со странами Ближнего Востока. В итоге рассмотрения указанных вопросов делается вывод 

относительно современного состояния внешнеполитической доктрины США врегионе и 

перспективах ее эволюции. 

Ключевые слова: стратегия США, политика на Ближнем Востоке, доктрина 

развития. 

 

Assessing the development of modern geopolitics, it should be noted the presence of two op-

positely directions trends. On the one hand, the globalization continues to gain momentum process-

es, also obvious growth of problems associated with the situation in some parts of the world. In this 
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situation, geopolitics gains more and more "regional" measurement. One of the regions with a com-

plex situation, which has significant impact on the ratio of forces in the world, is traditionally the 

Middle East. Moreover, it should be noted that the status of "problematic" for this regions time to 

time is more fixed. This is largely due to the four following objective reasons: 

1) The Middle East is an important region in terms of its geographical position – for a particu-

lar country the successful implementation of interest allows to simultaneously significant ad-

vantages as a military-political and economic nature; 

2) The region has historically been an important part of the colonial system, and states here 

gained their independence relatively recently. This circumstance gives rise, on the one hand, the 

periodic activation of traditional imperialistic contradictions between the "great powers", and sec-

ondly, causes economic and political instability and imperfection of political system of countries in 

the region. 

3) Middle East - a region in which is concentrated 80% of world reserves of the main modern 

energy resource - oil. This fact generates, on one hand, the emergence of contradictions between 

countries with rapidly growing export dependence, and a tough economic competition among the 

leading oil companies of OPEC, which is becoming more and more political in nature; 

4) Finally, as we know in Middle East has been developed ethno-religious conflict between 

the Arab and Jewish populations since the end of World War II, which with its essential characteris-

tics is perhaps the most complex contradiction of modernity. 

The solution Middle East problems is an urgent need of our time, but now the world commu-

nity, in my opinion, extremely far from positive settlement. This is due to the inefficiency of the 

mechanisms, as well as the desire to solve them unilaterally without considering the interests of all 

stakeholders. This approach demonstrates the United States today, which operates in accordance 

with its foreign policy doctrine, the main element of which is a rational need to protect its own geo-

political interests. 

Taking into consideration of the US role in modern geopolitics there is an urgent need for a 

detailed analysis of American foreign policy strategy in solving the problems of the Middle East, 

especially in the Gulf region. 

By "foreign policy strategy" we mean a set of theoretical principles and practical guidelines 

that underlie the specific foreign policy actions and activities. The countries of the Persian Gulf, 

primarily Iran, Iraq, Bahrain, Saudi Arabia and Middle East region as a whole will be analyzed as a 

source of US strategy both theoretically and practically.(9, p.- 94) 

The basic aims of the US in its relations with the countries of the Middle East are determined 

primarily by the nature of the imperialist foreign policy doctrine. In this regard, the main priorities 

of American politics for a long time coincided with the European. Among them are the two main 

ones: 

1. Maintain and strengthen political, economic position in the Middle East and the Persian 

Gulf, also the opportunity to control the internal political development of these countries. Thus 

American foreign policy clearly defines the main opponents of US interests in the region - primarily 

Russian Federation, and the EU, although this rivalry is largely covert. 

2. Ensuring energy security. To realize the stated priorities is necessary to create favorable 

conditions for the export of oil, which is associated with the need to achieve a profitable compro-

mise with the countries of OPEC. 
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At the same time it should be noted that in general, the entire US foreign policy doctrine since 

the end of World War II is based on the premise that the United States remains the only state that 

has a truly global power and influence in all spheres - political, economic and military.‖ (6, p. 584) 

The above postulate of American foreign policy doctrine has influenced, primarily, its practi-

cal priorities. Thus, the basic method is the policy of "divide and rule", the meaning of which is to 

counter the creation of the region with relatively stable social and political situation. This is 

achieved by using of political technology of making contradictions among states of the region. 

"Peacemaker" and "arbitrator" in this confrontation, of course, is the United States. (1) 

The success of such a simple strategic line of the US was largely provided by the lack of via-

ble alternatives. The opinion of researcher S. Amin is interesting about above thought. In his work 

he analyzes the so-called "Arab Project", the meaning of which was the creation of an independent 

and self-sufficient Union of Arab States. However, as rightly noted by researcher, populist national-

ist project of the Arab world quickly lost potential conversions, and nationalist regimes have be-

come a dictatorship, devoid of plans and hopes for change. The vacuum created by this shift, 

opened the way for political Islam and autocracies of Gulf. The region has become one of the 

weaknesses of the global system, vulnerable to external intervention (including military), which lo-

cal modes due to a lack of legitimacy are not able to deter or repel.(1) 

Practical means of establishing control over the Middle East region of the United States is a 

socio-economic project "Common Market of the Middle East", which is implemented by Washing-

ton for a long time. The essence of the strategic project is to establish a rational system of separa-

tion of functions within the economic region of the Middle East. So, according to Washington, 

United States and the leading countries of the Persian Gulf will invest, other Arab countries provide 

cheap labor, and Israel will establish technological control and retain the function of a privileged 

intermediary. The result of this separation among the economic functions of the states should be the 

emergence of a new "American economic miracle." 

Necessary means for the successful implementation of the project is the renewal of the alli-

ance with the so-called "moderate political Islam." Within this perspective, the maintenance of 

peace will bind with an outdated social system of the Middle East. (1)In other words, the ultimate 

goal of this project is creation of "neocolonial system" in the Middle East under the protectorate of 

the United States. 

This project is a kind of constant one throughout the foreign policy doctrine of US domination 

in the region. At the same time, a set of specific tools for its implementation varied with the chang-

ing political situation. Thus, the continuity and stability, perhaps, the main features of the American 

doctrine in the Middle East. Each new US administration not only confirms the commitment of the 

previous administration's policy in the region, but also makes new steps toward strengthening and 

development of the current system of moderate Middle East through the elimination of emerging 

threats against her.(5, p. 17) 

The logic of following the above principles calls for the use of a diverse set of methods to 

maintain the required US status quo in the region. In connection with this is to agree with Shumilina 

that the task of ensuring the survival of the system (especially of the "Common Market of the Mid-

dle East) calls for a hard counter threatening her destabilizing factors (Islamist terrorism, extrem-

ism, proliferation of weapons of mass destruction), and the need for sufficiently high costs finan-

cially and militarily. (5, p. 18) 

Notwithstanding these characteristics of US foreign policy strategy, it is worth noting that its 

specific content influenced by various factors, especially by those or other global events and subjec-
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tive characteristics politics of presidential administrations within the framework of certain chrono-

logically limited periods. Thus, making a retrospective analysis of the major transformations of US 

strategy in the Middle East region, it is appropriate, in our view, to use the terminology of classical 

Marxism. In this sense we can talk about the existence of immutable basic constants under varying 

elements "superstructure." Let‘s analyze the variable part detailed. (2) 

The first of these initiatives was the "Eisenhower Doctrine" (1957), designed to "fill the vacu-

um" in the ―Middle East". According to administration of President Eisenhower (1953-1957), the 

weakening of the British and French influence in the region after the tripartite aggression against 

Egypt in 1956, created a "power vacuum" which the United States should fill before it will make the 

Soviet Union. With this purpose it was envisaged to provide economic and military aid to Middle 

East countries. Second US initiative towards Middle East was the so-called "Guam doctrine," or 

"Nixon doctrine", the content of which is to assign specific military functions to separate friendly 

states in the region. To ensure optimal results the United States will provide such states with tech-

nological and financial assistance. From a practical point of view, this doctrine was expressed in 

imparting to Iranian shah functions of "regional gendarme." 

"Carter Doctrine" (December 1980) was the immediate reaction of Washington to the Soviet 

military intervention in Afghanistan. Expressing its strong concern about the threats posed to the 

US and its allies in the Persian Gulf, Washington reaffirmed its determination to resist these threats, 

using all available means, including military force. In the framework of the "Carter Doctrine" was 

formed "rapid deployment forces" or "quick response" forces in the Persian Gulf. (2, p. 75-76) 

In 1980 s. US "Middle Eastern" strategy was based on the so-called "Reagan Doctrine" which 

allowed active US participation (including the military) in a variety of military-political blocs which 

were artificially created in the region in order to counter Soviet Union. 

As we see, these doctrines characterize some caution and incompleteness, and concrete polit i-

cal steps in the Middle East are considered in the context of confrontation with the Soviet Union in 

the framework of ―cold war."(8) 

The disintegration of Soviet Union (and, consequently, victorious conclusion of  US in ―cold 

war"), as well as a military operation against Iraq so called ―Desert Storm" greatly enriched the 

methodology of US strategy. Since the beginning of 1990s.US started to consider the following pri-

orities: 

1) In unipolar world, United States actually count on global domination in the region, attained 

through diplomatic methods (through interaction with strategic partners - Russia and Europe) and 

military intervention; 

2) The previous US policy in the region ("divide and conquer") reaches to its peak. Taking in-

to account fact of the terrorist threat, the US administration precisely divides the region into two 

large groups - loyal "civilized" states and states - outcast. Policy against them is based on the power 

factor with the occasional use of diplomatic means and methods. In this sense, it is worth to talk 

about application of "carrot and stick" methods in relations with the countries of Middle East and 

Gulf.(7, p.575) 

The content of the second of above mentioned United States foreign policy priorities changed 

after September 11, 2001. Since that time, the US administration policy is based on the factor of 

military superiority in its relations with the countries of the region. In this sense it is presentable the 

evolution of the strategic lines from the concept of "dual containment" of Bill Clinton to the real 

military presence in the region, carried out by George W. Bush. The logical outcome is active de-

velopment of plans for a military invasion of the countries which are not loyal to United States and 
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their violent democratization on the American model. It is significant that in 2004 the United States 

was developed and submitted "Greater Middle East" project at the summit of "G8" in Sea Island. 

The authors of the project defined its objectives as the construction of democratic, economically 

prosperous, open and tolerant society in the region where there is no soil that breeds terrorism, and 

hence no threat to the vital interests of other states.(2, p. 78) 

In view of our mainstream evolution, American strategy should agree with the opinion that 

"Greater Middle East" project declaring the desire to "give" fundamental reforms to Arab countries, 

in fact, deprives them from their freedom, paralyzes their will and makes them completely depend-

ent upon the decisions taken by Washington.(2, p.79) 

At present in the evaluation of specific US policies in this region is hardly worth talking about 

availability of any deliberate political line. In other words, the policy of the United States at the pre-

sent moment of time is extremely simplified and is composed of two articulated elements: the pur-

pose and the main means. As a goal US administration considers global dominance in the region 

from the standpoint of classical imperialist logics of late XIX - early XX century. Main tool is con-

ventional - practical use of "power factor". Moreover, US State Department today do not bother to 

search for qualitative "reasonableness" of military operations. The scheme is simple - in the Gulf 

countries consistently reveals "terrorist threat", artificially generates political opposition, allegedly 

preaching "truly democratic values", and with its help political regime is changing. American mili-

tary superiority serves as the decisive factor in this case.(10, p. 39) 

It is worth noting that in recent years the United States is actively speculating on ethno-

cultural, religious factors to justify its imperialist plans and, actually advocating the need for a kind 

of crusade "civilized Christian West" against the "totalitarian Islamic East." It is easy to assume the 

monstrous consequences of such propaganda.(3) 

Thus, there is a paradoxical pattern. State - the bulwark of democracy and civility (so US has 

positioned itself since the beginning of the XX century.), which was the main initiator of the estab-

lishment of  United Nations Organization designed to maintain world order and jointly resolve con-

flict situations, today,  uses foreign policy strategy  typical for the period of preparation to the First 

World War. One can only hope that history does not repeat itself. 
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СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Распад СССР повлиял на историю мировой политики. Он способствовал появлению 

новых и вновь обострению старых проблем в отношениях между участниками системы 

международных отношений. Межэтнические конфликты на новом этапе развития 

системы стали предметом исследования и представляют большую актуальность в 

изучении проблем современных международных отношений.  
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Etnik münaqişələri yaradan səbəblərin təhlili və bu səbəblərin aradan qaldırılması yolların 

axtarışı beynəlxalq münasibətlər  elminin predmetidir. Məqalədə bir daha etnik münaqişələrin 

beynəlxalq münasibətlərin inkişafına təsir edən amil kimi qeyd  edilmişdir. 
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Study the causes of ethnic conflict, and the search for ways to eliminate these causes are the 

subject of scholarly works on international relations. The paper attempts to once again point out 

the fact that inter-ethnic conflicts is certainly a factor affecting the development of the system of in-

ternational relations. 
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Межэтнические конфликты - сегодня одна из наиболее важных проблем, которая 

присутствует в отношениях между участниками системы международных отношений. В 90-х 

годах ХХ столетия, когда политические события в очередной раз коренным образом изменили 

политическую карту мира, межэтнические  конфликты стали главным объектом в развитии 

системы международных отношений. В мире существует немало конфликтов, которые имеют 

различные причины и мотивы. Межэтнические конфликты в этом списке можно назвать самыми 

проблемными, поскольку они коренным образом способствуют дестабилизации политического 
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равновесия в обществе, что чревато самыми серьезными последствиями для любого государства, 

а именно его распадом и захватом со стороны более сильных стран.  

На современном этапе в ряду множества причин, влияющих на развитие международных 

отношений, межэтнические конфликты занимают ведущее положение. В связи с этим 

исследование причин, по которым возникают и укореняются эти конфликты, является важной 

необходимостью для обеспечения и гарантии стабильности в системе международных 

отношений.  

Межэтнические конфликты – одна из форм отношений между национальными 

общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, имеющая   тенденцию к 

нарастанию противостояния вплоть до вооруженных столкновений и открытых войн. [1] 

Чтобы определить степень влияния межэтнических конфликтов на развитие системы 

международных отношений, исследование причин и обстоятельств, побуждающих этот 

конфликт, весьма актуально.  В последние десятилетия отмечается феномен, который называют 

этническим парадоксом современности. Он заключается в том, что большинство сформи-

рованных в прошлом идеологий настаивали на том, что межэтнические противоречия должны 

уйти в прошлое под влиянием интернационализации экономики и культуры. Но происходит 

обратный процесс – нарастание противоречий и конфликтов, волна суверенизаций 

этнонациональных групп. При описании таких конфликтов используется анализ ряда факторов: 

политического, социально-экономического, этнопсихологического, социокультурного. 

При регулировании конфликтов между представителями различных этносов необходим 

комплексный учет всех этих факторов. Большинство особенностей в этнических конфликтах 

носит социокультурный характер. Например, различия в языке, религии, нормах, ценностях, 

обычаях, традициях, стереотипах, национальных символах, способах мышления и поведения и т. 

д.  

На уровне социокультурных различий и на этнопсихологическом уровне анализа таких 

конфликтов отмечается, что угроза разрушения привычного образа жизни, материальной и 

духовной культуры и т. п. вызывает противодействие со стороны этнической общности или ее 

отдельного представителя, т. к. отказ от привычных ценностей порождает чувство второ-

сортности. Этническая группа или отдельный представитель этноса может чувствовать себя 

дискриминированным по духовным показателям (притесняют религию, ограничивают 

возможности использования языка, не уважают обычаи и традиции), что с большой 

вероятностью может стать (и становится) причиной конфликта. 

Исследователи, занимающиеся проблемами религиозности, отмечают, что религия, 

разделяя  этнические группы, в то же время способствуют сохранению толерантности. 

Существует несколько теорий, объясняющих причины межэтнических конфликтов на 

основе изучения опыта, накопленного в различных регионах мира. Различаясь по масштабам, 

социальному значению, происхождению, "возрасту", напряженности, межэтнические 

конфликты имеют одну "конечную природу", способствующую этнической мобилизации. Их 

глубинные корни – нарушение прав того или иного этноса, этнической группы, отсутствие 

справедливости и равноправия в межэтнических отношениях. 

Непосредственными причинами возникновения этнического конфликта могут являться 

территориальные, экономические, политические, социальные, психологические и иные 

противоречия. Нередкое явление для возникновения конфликта – наличие нескольких причин. 

Следует также отметить, что субъективный фактор играет важнейшую роль в возникновении 
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конфликта, значительно усложняет его течение и урегулирование. Именно субъективный фактор 

делает межэтнический конфликт  взрывным и интенсивным. 

Особую окраску приобретает межэтнический конфликт, испытывающий влияние 

религиозного фактора. Анализ конфликтов дает основание считать, что роль религиозного 

фактора в идеологическом обеспечении очень велика и довольно часто является непос-

редственным руководством в столкновениях конфликтующих сторон. 

Основой межнациональных конфликтов являются проблемы и противоречия, которые 

возникают в процессе взаимоотношений этносов. В многонациональном государстве любой 

вопрос, чего бы он ни касался – экономики, политики, культуры – неизменно приобретает и 

национальное выражение. Возникновение межнациональных конфликтов и их острота во 

многом зависят от формы построения многонационального государства, ее национальной 

политики. 

Одна из главных причин межэтнических конфликтов – территориальная проблема, 

территориальные споры. Суть проблемы обычно состоит в том, что в результате 

многочисленных миграций населения, завоеваний и других геополитических процессов 

территория расселения этноса в прошлом неоднократно менялась, и менялись границы 

государства. В связи с этим возникают территориальные претензии, а в качестве аргументов 

выдвигается утверждение о принадлежности той или иной территории определенному этносу в 

прошлом. Причем время, от которого производится отсчет этнической принадлежности спорной 

территории, стороны выбирают произвольно, в зависимости от целей спорящих сторон. В силу 

своей запутанности и субъективности территориальные споры являются самыми сложными и 

практически неразрешимыми. 

С этнотерриториальными проблемами связаны политические причины конфликтов. Речь 

идет, прежде всего, о проблеме создания этносами независимых территориально-государствен-

ных образований. Большая часть этносов на планете не имеет собственных независимых 

национально-государственных образований. По мере развития экономики и культуры этносов, 

роста их этнического самосознания в их среде возникают движения, имеющие своей целью 

создание независимого национального государства. Подобное движение обычно возникает в том 

случае, если этнос на каком-то этапе своей истории уже имел государственность и впоследствии 

утратил ее. Политические причины конфликтов возникают и тогда, когда происходит 

ограничение или лишение части группы (и даже целых народов) политических и личных прав и 

свобод по признаку национальной (этнической) принадлежности. Деление этносов на 

"коренные" и "некоренные", "титульные" и "нетитульные" также порождает политико-правовое 

неравенство, а, следовательно, может являться причиной межэтнических конфликтов. 

В связи с изложенным, можно с уверенностью утверждать, что указанные в статье 

причины являются факторами, влияющими на развитие современной системы международных 

отношений.  
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MĠLLĠ ENERJĠ STRATEGĠYASI: KONSEPTUAL ƏSASLANDIRMALAR  

VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

Bu gün dünya iqtisadiyyatı və davamlı yanacaq və enerji resurslarının əhalinin , eləcə də ölk-

ənin enerji təhlükəsizliyinin əsasıdır. Enerji səmərəliliyi məsələsini təmin etmək, dövlətin inkişaf 

səviyyəsinin ən əhəmiyyətli göstəricilərindən biri hesab olunur. Bu baxımdan , hər hansı bir ölkə 

yanacaq-enerji resurs bazasının genişləndirilməsi üçün imkan və milli enerji strategiyasının hazır-

lanması daha yaxşı istifadə üçün imkan verir. 

Məqalədə enerji  ehtiyatları ilə zəngin Azərbaycan Respublikasının inkişafı üçün konseptual 

zərurət , ölkənin neft strategiyasının mühüm hissəsini təmsil  edən multiplikativ iqtisadiyyatının da-

vamlı və səmərəli inkişafının əhəmiyyətini qeyd edən strategiya , yanacaq-energetika kompleksinin 

problemlərinin həlli yolları qeyd edilib. 

Aparılan tədqiqatın nəticələri , milli enerji strategiyasının inkişafı ,enerji sektorunun struktur 

və institusional dəyişikliklər ,  ümumiyyətlə təmin  edilməsi vacib enerji ehtiyatlarının iqtisadi və 

səmərəli istifadə yollarının araşdırılmasının lazım olduğunu  göstərir. 

Açar sözlər: Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi, milli enerji straregiyası, Yanacaq-Enerji 

Kompleksi, enerji effektivliyi. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ:  

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

В современном мире устойчивое обеспечение экономики и населения топливно-

энергетическими ресурсами, а также проблема энергоэффективности, представляющая 

собой основу энергетической безопасности страны, считается одним из важнейших 

показателей уровня развития государства. С этой точки зрения любая страна для 

обеспечения расширения топливно-энергетической ресурсной базы и более эффективного ее 

использования разрабатывает национальную энергетическую стратегию. 

В данной статье концептуально обосновывается необходимость разработки для 

богатой энергоресурсами Азербайджанской Республики аналогичной стратегии, 

представляющей важную составную часть нефтяной стратегии страны, указывается на 

значимость устойчивого и мультипликативного эффективного развития ее экономики, 

оценивается роль в решении проблем топливно-энергетического комплекса. 

Результаты проведѐнного анализа показывают, что разработка национальной 

энергетической стратегии приведѐт к более эко цивильному, экономному и эффективному 

использованию энергетических ресурсов, обеспечит, в целом, в энергетическом секторе 

структурные и институциональные преобразования и сформирует необходимый потенциал 

для перехода в пост нефтяную эпоху. 

Ключевые слова: энергетическая безопасность Азербайджана, национальная 

энергетическая стратегия, Топливно-Энергетический Комплекс, энергоэффективность. 
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STRATEGY OF NATIONAL ENERGY: A CONCEPTUAL  

SUBSTANTIATION AND PROSPECTS 

 

In the modern world steady maintenance of economy and the population fuels-power re-

sources, and also the problem of energy efficiency representing a basis of power safety of the coun-

try, is considered one of the major parameters of a level of development of the state. From this 

point of view any country for maintenance of expansion of fuels-power resource base and its more 

effective use develops national power strategy. 

In given article necessity of development for rich by power resources of the Azerbaijan Re-

public of the similar strategy representing the important component of oil strategy of the country 

conceptually is proved, it is underlined the importance of steady and multiplicate effective develop-

ment of its economy, the role in the decision of problems of a fuel and energy complex is estimated. 

Results of the carried out analysis show, that development of national power strategy will 

lead to more ecology-civil, economical and to an effective utilization of power resources, will pro-

vide, as a whole, in power sector structural and institutionally transformations and will be generat-

ed with necessary potential for transition during a postoil epoch. 

Key words: economy, strategy of energy, oil and qaz, energy safety. 

 

Qlobal iqtisadi artım hər il yüksələn enerji resurslarının mənimsənilməsi ilə təmin olunur. 

GeniĢlənən iqtisadi miqyaslar yeni enerji potensiallı əraziləri istehlak obyektinə çevirir. Təbii enerji 

sərvətlərinin geoloji nağdlılığı çağdaĢ zamanda strateji əhəmiyyətini artıraraq, əsas siyasi güc, 

iqtisadi qüdrət elementlərindən biri sayılır. Enerji resurslarının məhdud və ya istisna olmasına bax-

mayaraq, hər bir ölkə enerji təhlükəsizliyi problemi ilə qarĢılaĢır. Elə buna görə də, müasir dünyada 

iqtisadiyyatın yanacaq-enerji resursları ilə təchizatı və enerji effektliliyi dövlətin inkiĢaf 

səviyyəsinin mühüm indikator göstəricilərindən biri hesab olunur. Azərbaycan Respublikası da per-

spektivlik baxımından karbohidrogen təyinatlı enerji resurslarının bol olduğu dünya ölkələri 

sırasındadır. Təkcə Azərbaycanın Xəzər sektorunda karbohidrogen ehtiyatlarının həcmi hesablama-

lara görə 3-4 və hətta proqnoz baxımdan 5-7 milyard ton təĢkil edir. Bu həcmə quru ərazilərdə 

aĢkarlanmıĢ 1-2 milyard ton ehtiyatları da əlavə etdikdə, kommulyativ toplumda adambaĢına 500-

700 ton həcmində karbohidrogen resursu düĢür. Müqayisədə bu göstərici Azərbaycana planetin 10-

15 ən qüdrətli mühüm neft-qaz potensiallı ölkələri sırasında yer verir. Bununla belə, neft-qaz resurs-

larından baĢqa ölkədə digər təbii enerji mənbələri də yetərli və perspektivlilik baxımından 

ümidvericidir. GünəĢli və küləkli ərazi ayrıca energetik mənbə kimi ölkədə alternativ enerji 

ehtiyatları yaratmağa geniĢ imkanlar açır. Çayların, termal suların ehtiyatlarından daha rasional isti-

fadə etməklə bu potensial bir qədər də artır. Təbii resursların miqyaslılığı respublikanın daxili 

ehtiyaclarının tam XXI əsr boyunca dolğun təchizatına əsas yaradaraq davamlı iqtisadi inkiĢafın 

təmin olunmasında, ölkənin ixrac potensialının geniĢlənməsində əvəzsiz kapital, möhtəĢəm investis-

iya qoyuluĢları və həm də onların repatriasiyasının bazası rolunda çıxıĢ edir. Bakı-Ceyhan neft, 

Bakı-Ərzurum qaz kəmərləri, Nabukko layihəsində əsas fiqurantlarından biri kimi iĢtirak isə ölk-

ənin geosiyasi gücünü artıraraq onun dünya enerji bazarının əhəmiyyətli iĢtirakçısına çevirir. Bütün 

bu keyfiyyətlər diapazonunda güclənən iqtisadi yüksəliĢ, sürətlənən inkiĢaf templəri, artan əlveriĢli 

ictimai-siyasi Ģərait, sosial ovqat aparılan islahatların dərinləĢməsi və təkmilləĢməsində, xüsüsən də 
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Yanacaq Enerji Kompleksinin problemlərinin həllində yeni yanaĢma və daha rasional imkanlar ax-

tarıĢı tələbləri qoyur. Ġqtisadi inkiĢafın dayanıqlı, multiplikativ effektli irəliləyiĢi isə enerji resurs-

larında qənaətcil, ekosivil və daha səmərəliliklə istifadədə dolğun informasiya təminatlı, aydın 

metodologiyalı, dəqiq cəbri hesablanmıĢ konseptual nizamlı Milli Enerji Strategiyasının hazır-

lanmasını Ģərtləndirir. 

Enerji strategiyası milli enerji təhlükəsizliyinin əsas tərkib hissəsi olaraq əksər iqtisadi inkiĢaf 

etmiĢ müasir modern ölkələrdə dövlətin uzunmüddətli strateji proqramlarından biri kimi təyinat alır.  

Enerji strategiyası milli enerji siyasətinin konkretləĢməsi, dəqiq təyinatlı fəaliyyət məqsədlərinə və 

hərəkətin təĢkili metodlarına zəruri resurslar və mümkün potensial imkanlar müqabilində seçilmiĢ 

yolla nailolma çərçivəsində onun iĢçi sənədinə çevrilməsini Ģərtləndirir. Struktur kompozisiyada 

strategiya plan, idarəetmə sənədləri, qrafiklər, büdcə və digər bu kimi zəruri elementləri özündə 

birləĢdirən modernizasiya və köklü yenidənqurmanın fəaliyyət proqramı kimi çıxıĢ edir. 

Enerji strategiyasının optimal forması Rusiyada 1992-ci ildən baĢlayaraq geniĢ tətbiq olunur. 

Lakin yeni reallıqlar növbəti mərhələlərdə bu strategiyanın korrektə olunmasını diktə etmiĢdir. 

Artıq burada məzmun və mahiyyətcə daha kamil formatda - 2020-ci ilə qədərki dövrü əhatə edən, 

taktikası biçimli və nikbin, hədəflərində neftin və qazın qiymətini nəzərə almaqla ÜDM-in artımına 

nailolma dayanan yeni enerji strategiyası iĢlənmiĢ və parlament müzakirəsindən keçərək Nazirlər 

Kabinetində təsdiqini tapmıĢdır. Enerji strategiyasının reallaĢdırılmasına ölkənin akademik, sahəvi 

institutları, o cümlədən Yanacaq Enerji Kompleksi ilə bağlı mütəxəssislər cəlb olunmuĢ, Yanacaq 

Energetika Nazirliyinin yanında əlahiddə «Energetik Strategiya» adlanan elmi-tədqiqat institutu 

təsis edilmiĢdir. 

Analoji enerji strategiyaları ölkənin modernizasiyası və inkiĢafı proqramının ayrılmaz hissəsi-

ni təĢkil edərək Türkiyədə, Çin Xalq Respublikasında, əlahiddə, 2030-cu ilədək dövrə hesablanmıĢ 

Ukraynada və digər ölkələrdə yeni quruluĢda həyata keçirilməkdədir. ÜmumAvropa məkanında isə 

enerji strategiyası 50 ölkənin təmsil olunduğu «Enerji Xartiyası»nda birləĢir. Bununla belə, hazırda 

Avropa Birliyi ölkələrinin enerji təhlükəsizliyinin daha dolğun təminatı «Avropa üçün təhlükəsiz, 

rəqabətqabiliyyətli və enerji giriĢli YaĢıl Kitab», «Enerji siyasətinin Brüssel konsepsiyası» «Enerji 

NATO-su» və sair bu kimi enerji strategiyalı proqram layihə və sənədlərdə inkiĢafını tapır. Enerji 

strategiyası regional kontekstdə «ġanxay ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı» ölkələrinin də assosiativ mara-

qlarının özəyində yer almıĢdır. Hələlik layihə mərhələsində olan bu reqlament sənədi «Asiya Enerji 

Strategiyası» adlanır. Məramına görə bu strategiya təĢkilat ölkələrinin qarĢılıqlı faydalı, bal-

anslaĢdırılmıĢ, enerji bazarı ilə uzlaĢan məqsədlərini ifadə edən enerji siyasətinin koordinasiyasını 

hədəf götürür. 

Milli enerji strategiyasının formalaĢması daxili potensialın təhlili ilə yanaĢı, qlobal aləmdə 

gedən proseslərin, dünya enerji balansının inkiĢaf meylinin və bəĢəri enerji istehlakının yüksəliĢ 

templərinin nəzərə alınmasını da Ģərtləndirir. Dünya iqtisadiyyatında mineral-xammal sektoru 

sənaye istehsalı və energetikasının əsas bazasını təĢkil edir. Xammal istehsalı və istehlakının 

dəyiĢkənliyi beynəlxalq ticarətdə sosial-iqtisadi duruma sirayət etməklə yanaĢı, həm də qlobal 

kontekstdə dünya resurslar arsenalına təsir göstərir. Dünya iqtisadi artımı hər il daha çox enerji 

resurslarının mənimsənilməsi ilə təmin olunur və yeni-yeni enerji potensiallı ərazilər istehlak 

mənbəyinə çevrilir və onların istehlakı mütəmadi artır. 

Son dövrlərin statistikasına görə, planetar miqyasda hər il 14-15 milyard ton təbii ehtiyat üzvi 

yanacağa çevrilir. Enerji istehlakında neft-qaz resursları əhəmiyyətli yer tutsa da, neftin qlobal 

ehtiyatlarının 41 il, təbii qazın isə 67 ilə bəs edəcəyi proqnoz edilir. Bu resursların dünya yana-

caq balansındakı aparıcı rolundan irəli gələrək onların axtarıĢ-kəĢfiyyat, hasilat-istismar dinamika-
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sı, texniki-texnoloji təchizatı prosesi də geniĢlənir. Hazırda innovasiya nailiyyətləri neftvermə 

əmsalının dünya üzrə orta çəkisini 40%-ə yaxınlaĢdırmıĢdır. Əvvəllər texniki əlçatmaz, rentabelsiz 

hesab edilən ərazilərdə, okeanın daha dərin qatlarında neft-qaz ehtiyatlarının mənimsənilməsi real-

lığa çevrilir.Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatlarına görə 2050-ci ildə elektrik enerjisinə 

olan tələb 3 dəfə artacaq və buna müqabil istehlak da 2 dəfə yüksələcəkdir. Dünya neft hasilatının 

da 2030-cu ildə aĢağı düĢəcəyi, hasilat pikinin isə çox yaxında - 2011-2012-ci illərdə baĢ 

verəcəyi proqnoz edilir. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, yaxın 30-50 il ərzində karbohi-

drogen erası sonunclanacaq və yerini digər enerji resurslu yeni dövrə təhvil verəcəkdir. BaĢlıca 

olaraq isə onu atom energetikası, gələcəkdə isə qlobal istilik-nüvə sisteminin yaranıĢı 

əvəzləyəcəkdir. Bütün bu reallıqlardan irəli gələrək artan qloballaĢma meyilləri ilə bağlı yaxın 15-

20 il ərzində dünya yanacaq və enerji sistemində yaĢanacaq inkiĢaf ssenarisinın görüntülərinın 

yəqinləĢdirilməsi zəruridir. 

Təkzibolunmaz faktdır ki, enerji təhlükəsizliyi məsələsi istənilən ölkənin iqtisadi 

təhlükəsizliyinin əsas prioritetləri sırasındadır. Ġqtisadi mahiyyət kəsb etdiyindən, o ölçülə 

bilinəndir. Enerji təhlükəsizliyinin əsas göstəricisi kimi ölkənin enerji resursları ilə təminatlılıq 

çıxıĢ edir.  

Enerji resursları ilə təminatlılıq əmsalı vahiddən yüksəkdirsə ölkənin enerji təhlükəsizliyi 

bərqərar olunmuĢ hesab edilir. Vahiddən kiçik konfiqurasiyalar disbalanslılıq vəziyyətindən 

xəbər verir. Lakin bu təyinat da ideal hesab edilməməlidir. Çünki ölkənin enerji təhlükəsizl i-

yini yalnız bir mənbəyə, ümumi olan elektrik və istilik enerjisinin istehsal və istehlakı ilə 

bağlamaq da düzgün olmaz. Güclü, davamlı, təminatlı iqtisadiyyatın enerji istehsalı ilə yanaĢı 

dolğun və çeĢidli digər yanacaq-enerji resurslarına da daha geniĢ tələbi vardır. Bu tələblər isə 

hər yerdə yüksək olsa da, çox az ölkələrdə daxili təbii resurslar təklifi ilə uzlaĢır. Reallıq 

belədir ki, yanacaq-enerji resurslarının mövcudluğu və istisnasına baxmayaraq hər bir ölkə 

özünün enerji təhlükəsizliyinin təminatında, iqtisadiyyatının yaĢanmasında müvafiq enerji 

strategiyası iĢləməli və ardıcıl reallaĢdırmalıdır.  

Müasir dövrdə Azərbaycanda enerji resursları ilə təminatlılıq əmsalı ümumən vahiddən 

yüksək həcmə malikdir. Lakin bununla belə, istehlak dolğunluğu və perspektivliyini daha op-

timal təmin etmək üçün hazırda respublikaya əlavə güclər də lazımdır. Digər tərəfdən isə zəif 

enerji effektivliyi - azenerjitutumlu cihaz və qurğulardan istifadə məhdudluğu, mənzillərin, 

ofis binalarının enerji markirovkasının aparılmaması və bu sahədə digər qeyri-standartlıqlar 

enerji təlkükəsizliyi əmsalını daha dolğun keyfiyyət və ölçüdə təyinatına təsir göstərir. Lakın, 

ətrafa nəzər saldıqda ekstensivlik baxımından respublikanın enerji təminatı etibarlılığının 

yüksək olduğu bir daha yəqinləĢir. Belə ki, Azərbaycan enerji təhlükəsizliyi baxımından 

keçmiĢ SSRĠ məkanı ölkələri arasında lider mövqelərdən birini tutur.  

Milli enerji müstəqilliyini dolğunlaĢdırmaq və enerji təhlükəsizliyini daha təminatlı etmək 

üçün real bazar iqtisadiyyatı ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da enerji strategiyasının hazır-

lanması və tətbiqi olduqca zəruri və mühümdür. Bu zərurətlilik Yanacaq Enerji Kompleksinin ölkə 

iqtisadiyyatındakı əhəmiyyəti, enerji resurslarının xalq təsərrüfatının həyatqabiliyyətli bütün sa-

hələrində aparıcı və həlledici rolu, neft-qaz infrastukturunun modernləĢməsi, ekoloji fonun 

yaxĢılaĢdırılması və sosial rifahın daha da yüksəliĢi və həmçinin əsaslı dərəcədə Azərbaycanın artan 

geostrateji potensialı və dünya enerji bazarlarının qloballaĢması tələblərində ifadəsini tapır.  

Geoloji əsaslandırmalar göstərir ki, Azərbaycanın ərazisinin 70%-i neft-qaz resursları ilə per-

spektivlidir. «Əsrin müqaviləsi» də daxil olmaqla respublikaya mənsub dəniz və quru əraziləri əhatə 

edən çoxsaylı beynəlxalq neft kontraktları bağlanmıĢdır ki, burada hasilat yaxın 2-3 il ərzində apo-
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geyə yüksələcək və yaxın zamanlarda təkcə «Azəri-GünəĢli» və «Çıraq» platformasından real olar-

aq gündə 1 milyon barrel və ya ildə 60 milyard tondan çox neft hasil ediləcəkdir. Ölkənin kəĢf 

olunmuĢ və perspektiv təbii qaz potensialı da 1-2 trilyon m
3
 civarında hesablanır. Bunun yarıdan bir 

qədər çöxu «Sahdəniz» qazkondensat yatağında cəmləĢmiĢdir. NormallaĢdırılan hasilat toplumunda 

bu potensialın hər il 40-50 milyard ABġ dollarına ekvivalent olacağı proqnoz edilir ki, burada da 

ölkəmiz yetərli paya malikdir. Lakin, bu qədər bol təbii enerji resurslarına baxmayaraq respu-

blikanın iqtisadiyyatının və əhalinin yanacaq-enerji resursları ilə fasiləsiz və keyfiyyətli təminatında 

müəyyən problemlər yaĢanmaqdadır. Ġqtisadiyyatın inkiĢafı və geniĢlənən sosial təminatlılıq isə 

qarĢıya artan enerji istehlakı tələbini qoyur. Hesablamalar göstərir ki, yaxın perspektiv üçün respu-

blikanın təbii qaza olan tələbatı artaraq 12-14 milyard m
3
 təĢkil edəcəkdir. Elektrik enerjisinə görə 

isə bu tələb 8-10 min mVt-a bərabər olacaqdır. Bütün bunlar isə iqtisadiyyatın aparıcı sahəsi olan 

enerji sektorunda «2005-2015-ci illər üzrə Azərbaycan Respublikasının Yanacaq Enerji Kom-

pleksinin inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı»ı üzrə aparılan islahatların daha da dərinləĢməsinə və tək-

milləĢdirilməsinə əsaslı zəmin yaradır. AraĢdırmalar göstərir ki, respublikada iqtisadi artımın da-

vamlı təminatı enerji sektorunda yeni istehsal güclərinin buraxılıĢı və istehsal aparatının kardinal 

yeniləĢməsını həyata keçirmədən mümkün deyildir. Buna görə də bütün ümüm iqtisadi islahat təd-

birləri paralel olaraq Yanacaq Enerji Kompleksinin problemlərinə və artan tələblərə uyğun 

mütəmadi modernizasiyası proseslərinin reallaĢması ilə müĢayiət edilməlidir. Təhlili əsaslandırma-

lar göstərir ki, respublikanın Yanacaq Enerji Kompleksində əsas problemlər çevrəsi üstün olaraq 

muxtəlif səbəblərlə bağlıdır. 

Respublikanın Yanacaq Enerji Kompleksində təqdim olunan bu əsas problemlərlə yanaĢı 

digər az əhəmiyyət daĢımayanları da mövcuddur ki, onların da bir araya gətirilərək, yeni hazırlana-

caq enerji strategiyasında konkret nəzərə alınması vacib hesab olunur. 

 Müasir zamanda respublikanın büdcə konsolidasiyasının baĢlıca donoru funksiyasını yerinə 

yetirən kompleksin qloballaĢma və iqtisadi sferada güclənən rəqabət meyilləri, Avropa enerji ba-

zarının diversifikasiyası və digər dəyiĢən və inkiĢaf edən planetar hadisələrlə bağlı əhəmiyyət dia-

pazonu daha da artır. Nəzərdən keçirilən bu məsələlərin sistemləĢdirilməsi və idarə edilməsi isə 

ümumi bir analitik sintezdə yaxın 15 il üçün Milli Enerji Strategiyasının məqsəd və vəzifələrinin 

təyinatına əsas yaradır. Bu baxımdan konkret təzahürdə Azərbaycan Respublikasının Enerji Strate-

giyasının məqsədini təbii yanacaq-enerji resursları və enerji sektorunun potensialından maksimum 

səmərəli istifadədə iqtisadiyyatın davamlı inkiĢafına nailolma, ölkənin həyat səviyyəsinin yüksəliĢi 

və enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi tezisində formalaĢdırmaq olar. Bu məqsəddən irəli 

gələrək Enerji Strategiyası Yanacaq Enerji Kompleksinin məhsul və xidmətlərin 

rəqabətqabiliyyətinin artırılmasında, onun potensialının dünya bazarında səmərəli və tutumlu real-

laĢmasında dövlətin enerji siyasətinin ölçü və mexanizmlərinin yaradılmasını ifadə edən aĢağıdakı 

vəzifələri özündə əks etdirməlidir: 

 əhalini, iqtisadiyyatı imkanlı və qənaətcilliyi stimullaĢdıran fasiləsiz yanacaq-enerji 

resursları ilə təminatı; 

 enerjiqoruyucu texnologiyalar və avadanlıqlar tətbiq etməklə yanacaq-enerji resurs-

larının istehlakında qənaətcilliyin artırılması; 

 maliyyə dayanıqlığı və effektivliyinin yüksəldilməsi; 

 istehsal və idarəetmə strukturunun təkmilləĢdirilməsi, innovasiya prosesinin 

sürətləndirilməsi; 

 dövlət mülkiyyətinin idarə edilməsinin səmərəliliyinin yüksəldilməsi; 

 cəmiyyət tələblərinin yerinə yetirilməsində mütləq öhdəliklərin texniki reqlamentlər sis-
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teminin təĢkili, milli standart və normaların tətbiqi. 

Milli Enerji Strategiyası təbii enerji resurslarının və yanacaq-enerji potensialının ölkənin iqi-

sadi məkan bütövlüyündə rolunu, onun siyasi, makroiqtisadi, elmi-texniki inkiĢafına zəmin yaradan 

əhəmiyyətliliyini nəzərə alaraq konkret dövr üçün məqsəd və vəzifələri olan dövlətin enerji siyasəti 

sənədi rolunda çıxıĢ edir. Ona görə də, onun hazırlanması istiqamətində dövlət tərəfindən çox 

mühüm olan kompleks tədbirlərin həyata keçirilməsi vacibdir. Dövlət qərarı verildikdən sonra Ener-

ji Strategiyasının əsaslarının hazırlanmasında kopdinəedici iĢlərin baĢlanması üçün Ġcraçı 

direktorluq, ĠĢçi qrupu və Ekspert Ģurasının yaradılması zəruridir. Bu strategiyanın tərkib hissəsi 

kimi, ölkənin etibarlı enerji təminatını, Yanacaq Enerji Kompleksinin struktur yenidənqurulması, 

onun xammal bazasının inkiĢafı, enerjiqoruyucu siyasətin və yanacaq-enerji resurslu ixrac potensi-

alının reallaĢmasını rəhbər tutan 2011-2015-cü illər üçün «Yanacaq və Enerji» adlı məqsədli 

proqramın hazırlanması və prosesi koordinasiya edən ayrıca funksional «Enerji Strateji Tədqiqatlar 

Mərkəzi»in təsis edilməsi də məqsədəuyğun sayılır. Bununla belə, Yanacaq Enerji Kompleksinin 

struktur təĢkilarları - ARDNġ, «Azərenerji» ASC, «Azəriqaz» QSC və digər qurumları həmin sa-

hələrin inkiĢaf proqramlarının hazırlanması istiqamətində əlahiddə iĢ aparmalı, elmi dəstəyin 

təminatı üçün müvafiq elmi-tədqiqat institutları prosesə cəlb edilməli, fəaliyyətlərin konkret 

maliyyələĢdirmə mənbəyi və reallaĢdırma mexanizmləri müəyyənləĢdirilməlidir. 

Ölkənin enerji gücünün dəyərləndirilməsi və qlobal proseslər reallığından çıxıĢ edərək 

iqtisadiyyatın Enerji Strategiyası kontekstində proqnozlaĢdırılan inkiĢaf səviyyəsinin təminatı, ener-

ji resurslarının mümkün artımına nail olmaq və onlardan istifadənin səmərəliliyini və enerji effek-

tivliyini yüksəltmək kimi mühüm məsələnin həlli vacib sayılmalıdır. Enerji effektivliyinin artırıl-

ması isə fikrimizcə, Enerji Strategiyası aspektində aĢağıdakı prioritetləri nəzərdə tutmalıdır: 

 Energetik təhlükəsizliyi təmin edən tədbirlər bloku uzunmüddətli dövr üçün optimal 

yanacaq-enerji balansının hazırlanması; 

 enerji qənaətcilliyinin təĢkilati, texnoloji tədbirlərinin və iqtisadiyyatın bütün 

sahələrində enerji resurslarından rasional istifadənin reallaĢdırılması; 

 etibarlı və perspektivli mineral-xammal bazasının və milli ehtiyat enerji resurslar 

terminalının yaradılması; 

 Neft Fondunun resurslarının əhəmiyyətli hissəsini bərpaolunan və nüvə təyinatlı 

enerji istehsalı sahələrinə yönəltəməklə təbii enerji ehtiyatları varisliyinin təmin edilməsi; 

 YEK-də beynəlxalq fəaliyyət və enerji diplomatiyası inteqrasiya əlaqələrinin 

geniĢləndirilməsi, dünya ölkələri ilə milli mənafelərə, faydalı qarĢılıqlı əməkdaĢlığa söykənən 

münasibətlərin yaradılması (prioritet olaraq Türkiyə ilə əməkdaĢlığa üstünlük vermək); 

 ARDNġ-in ölkə xaricində perspektivli yataqların istismarında payçı kimi geniĢ 

iĢtirakının təmin edilməsi; 

 enerji resurslarının və yanacaq-enerji məhsullarının rəqabətədavamlı ixracına nail 

olunması;  Ümumdunya Ticarət TəĢkilatı, NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiyasının 

dərinləĢdirilməsi. 

Aparılan təhlil əsasında Milli Enerji Strategiyasının nəzəri konturlarının təqdim olunan 

aspektlər bloku heç də tamlıqla bütün müvafiq strateji tədbirlər qammasını əhatə etmir. Praktiki 

tətbiq sferasında bu prioritetlərin daha fundamental iqtisadi əsaslandırmaya məruz qalacaq və 

dəyiĢən siyasi-iqtisadi situasiyaya uyğun fərqli və alternativ düzümdə formalaĢdırılması daha elmi 

məntiqi həllini tapacaqdır. 
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СЦЕНАРИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И КОНФРОНТАЦИИ ГОСУДАРСТВА  

И КОРПОРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  

 

Мировой опыт свидетельствует о том, что государственные корпорации со 

значительным государственным финансированием появляются при наличии серьезных 

проблем в экономике. Они являются управленческим ответом на эти проблемы. Очень 

часто государственные корпорации неприбыльны, т.к. создаются для реализации 

определенных целей государственной политики там, где рыночные институты не 

работают, где надо дать толчок к инновационному развитию. 

Ключевые слова: глобализация, интеграция, корпорация, государство, мировая 
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ƏLAQƏ VƏ QARġIDURMALARININ SSENARĠSĠ   

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, adətən dövlətlərdən xeyli maliyyələşən dövlət korporasiyaları 

iqtisadiyyatda ciddi problemlər olan zaman yaranır və bu problemlərə bir növ idarəetmə cavabı 

hesab olunurlar. Dövlət korporasiyaları adətən gəlirli deyillər, çünki dövlət siyasətinin müəyyən 

məqsədlərini həyata keçirmək üçün yaranmışlar, xüsusən, bazar münasibətlərinin işləmədiyi və bu 

səbəbdən innovativ inkişafa təkan vermək lazım gəldiyə hallardır. 
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OF STATE  TO CORPORATIONS IN CONTEMPORARY WORLD 

 

The world practice witnesses the relation between the appearance of state corporations with 

vast state funding and emergence of serious economic difficulties. These are a managerial response 

to such difficulties. It is known that quite often such state corporations lack profit as they are creat-

ed for realization of certain goals of state policy in conditions of non-operating market mechanism 

and when an impetus for the innovative development should be applied. 
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Одним из сценариев отношений государства и транснациональных корпораций 

является сохранение традиционного главенства государства над ТНК. Более того, государ-
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ство фактически становится хозяином, владельцем крупных частных компаний, пресекает 

всякие поползновения бизнеса заниматься политикой. Оно полностью контролирует 

финансовые потоки внутри национальных (региональных) границ, таким образом, определяя 

степень доступа корпорации к другим рычагам борьбы. Доступ к ресурсам ограничен 

рамками необходимого для нормальной хозяйственной деятельности корпораций. 

Корпорация, следовательно, перестаѐт быть активным «игроком» (3,с.42-43). 

С точки зрения исполнения социальных функций, корпорации могут выступать как 

исполнитель, но не как полноценный субъект. Таким образом, все выгоды от социальной 

работы получает государство. Оно же имеет самые широкие возможности для 

осуществления технологической модернизации, введения единой денежной единицы, 

формирования контроля за деятельностью рынков (финансовых и реальных). Кроме того, 

такой сценарий способствует решению глобальных проблем, таких как неравенство, голод, 

международная преступность. Однако истории известен пример того как, несмотря на все 

возможности, чрезмерный государственный контроль производства в рамках одной страны 

(фактически, обладавшей всеми чертами субъекта предстоящей регионализации) привѐл к 

утрате экономической системой гибкости, что привело к необратимому росту противоречий 

(5,с.102-103). 

Несмотря на то, что последние десятилетия мировая экономика прожила, 

руководствуясь лозунгами либеральной рыночной экономики, чьими основными 

пропагандистами были США и Великобритания, события последних лет внесли свои 

изменения. Небезупречная репутация стран-пропагандистов либеральных ценностей была 

окончательно подпорчена их действиями во время разгоревшегося в 2007 году 

экономического кризиса. Оказалось, что спасение своих собственных корпораций дороже 

сохранения идеологического имиджа (1,с.30-31). 

На сегодняшний день идея национализации уже не кажется настолько кощунственной, 

как лет десять назад: если обратить внимание на развитие событий в кризис в финансовом 

секторе, то становится виден тренд к усилению государственного регулирования. Одним из 

первых шагов в европейской национализации была февральская 2007 года покупка 

британским правительством Northern Rock – крупнейшего ипотечного банка в стране. В 

результате 175 млрд. долларов обязательств банка оказались на балансе государства, а это по 

7 тысяч долларов на налогоплательщика (12). При этом стоит заметить, что кризис не только 

осветил реальные позиции отдельных государств, но и раскрыл несостоятельность 

существующих на сегодня международных регулирующих институтов. Как показала 

практика, политики разных стран ещѐ не имеют ни желания, ни реальной 

институциональной базы для совместного решения мировых проблем. Хотя номинально 

движение к улучшению и имеется: формат «восьмѐрки» разросся до «двадцатки», 

повысилось значение других форм, таких как БРИК, ШОС и т.д. (2,с.229).  

В сентябре 2008 года европейские правительства начали массово «входить в активы» 

своих банков, закачивая в них таким образом ликвидность. За месяц государства стали 

акционерами пяти крупных банков. Исландия спасала свои Glitnir Bank, Landesbanki Islands, 

и даже крупнейший банк страны Kaupthing Bank не обошелся без господдержки (13). 

Великобритания не отставала от северного соседа: правительство целиком приобрело 

Brad-ford&Bingley и был принят пакет мер по оказанию помощи финансовому сектору. 

Кроме 257 млрд. евро, направленных на поддержание ликвидности банков, 65 млрд. евро 

были выделены Минфином в специальный фонд для частичной национализации крупных 
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банков. В число добровольных соискателей помощи вошли такие банки как Barclays, HSBC, 

Abbey, HBOS, Lloyds TSB, Nationwide Building Society, Royal Bank of Scotland и Standard 

Chartered (10).  

США также не чурались обращаться к государственному вмешательству в финансовую 

систему ради спасения своих банков. В начале сентября 2008 года была произведена 

национализация двух ипотечных гигантов Freddie Мае и Fannie Мае. Позднее был 

национализирован сам Citigroup, а господдержку в разной мере получили многие другие 

банки. 10 февраля 2009 г. был создан специальный инвестиционный фонд для ликвидации 

задолженности вбанковской системе, который через выкуп активов должен был 

оказатьпомощь крупным банкам в размере 194 миллиардов долларов. В то же 

времяпрезидент Б.Обама, выражая официальную позицию США, опровергал курс 

нанационализацию (14). 

В Германии 18 февраля 2009 г. был принят законопроект, по которому должны были 

быть национализированы активы немецкого банка Hypo Real
  
Estate, за период финансового 

кризиса уже получившего гарантии государства на миллиарды евро. Нужно отметить, что 

подобные решения для Германии не свойственны и не пользуются поддержкой населения. 

Немецкое правительство мотивирует своѐ решение особой системной важностью данного банка и 

обещает в случае национализации компенсации акционерам, а также значительное увеличение 

государственных гарантий по банковским кредитам (15). 

Особняком стоят тенденции, имеющие место в Латинской Америке, где Венесуэла и Боливия 

на протяжении последних лет развернули свою социалистическую кампанию по противостоянию 

«имперским амбициям капитализма». 

Процесс в обеих странах начался ещѐ до летних событий 2007 года. Уже в мае 2006 г. 

президент Боливии Эво Моралес подписал указ о национализации нефтегазовой отрасли. В 

соответствии с ним, под государственный контроль были возвращены крупнейшие 

нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные и газовые месторождения, а также заправочные 

станции, что включало в себя переход во владение государства контрольного пакета акций около 

30 иностранных компаний.
 
Всѐ это происходило на фоне резкого роста цен на нефть и не 

подразумевало конфискации имущества компаний. 

Значительно дальше пошел президент Венесуэлы Уго Чавес. За время его кампании 

национализации из частных рук (и часто – из рук иностранных ТНК) во владение государства 

были перемещены практически все предприятия важнейших отраслей экономики: 

нефтедобывающей, строительной, телекоммуникационной и др. (8,с.135). 

В 2010 году ещѐ один латиноамериканский лидер заявил о готовности присоединиться к 

«движению» национализации в регионе. Президент Эквадора Рафаэль Корреа объявил о 

намерении национализации нефтедобывающих предприятий и утвердил поправки к закону об 

углеводородах, позволяющие это сделать. Можно считать этот акт иллюстративным 

примером противостояния двух институтов, т.к. в соответствии с поправками, в частности, 

государство может национализировать нефтяные предприятия, если их действия 

противоречат политике страны (16). 

Показательны не только объемы вмешательства государства в экономику, но и то, как 

обычно критичные в своих оценках эксперты поддерживают эти действия. Для многих 

профессиональных аналитиков национализация кажется единственным ключом к спасению 

системы. Здесь можно выдвинуть iдва тезиса в защиту «традиционного» сценария. Во-

первых, популярность мер государственного вмешательства может ещѐ больше возрасти в 
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случае, если они покажут хорошие результаты. Во-вторых, всеобщее признание бессилия 

чисто рыночных механизмов в эффективной (социально безболезненной) борьбе с кризисом 

может спровоцировать дальнейшее усиление государственного участия в экономиках 

обществ, ориентированных на социальную стабильность (таких как в страны Северной 

Европы, некоторые страны арабского мира и др.) (4,с.45-46; 6,с.4). 

На сегодняшний день по пути усиления роли государства в экономике идут многие 

страны, в том числе и ярые пропагандисты либеральных ценностей. Открыто или косвенно 

происходит национализация активов крупных корпораций как в реальном, так и в 

финансовом секторе. Отдельные страны, такие как Венесуэла, закладывают возможность 

национализации в конституцию. 

Сценарий не столько страшен, сколько малореалистичен. Единственный значительной 

угрозой является возможность «свалиться» в бюрократизацию хозяйственной деятельности, 

когда за реальную эффективность будет выдаваться соответствие запросам со стороны 

государственных управленческих институтов. 

В соответствии с таким сценарием, государство вытеснит ТНК из борьбы за власть. 

Бизнес становится в позицию пристройки, обслуживающей интересы всего общества или его 

правящей верхушки, в зависимости от уровня гражданской сознательности последней. Хотя 

выполнение социально значимых функций может быть поручено псевдо-частным 

структурам, непосредственной выгоды от этого институт ТНК не получает (9,с.118; 7,с.450). 

Внешняя экономика и политика полностью определяются в соответствии с решениями 

правящих государственных кругов. В лучшем случае, такой ход развития событий позволит 

организовать более справедливое распределение доходов в обществе, повысить социальное 

обеспечение граждан. В региональном и мировом масштабе он позволит эффективно решать 

проблемы неравенства, голода, международной преступности. В оптимальном случае, это 

лучший вариант для населения страны, так как реальная власть сосредоточивается в руках 

института, исполняющего обязательства по общественному договору (11,с.176). 

Вместе с тем, в случае менее оптимистичного развития событий, регионы с 

реализованным традиционным сценарием рискуют оказаться наиболее отрезанными от 

мирового сообщества. Их экономические системы также могут быть поражены нехваткой 

стимулов, чрезмерной бюрократизацией и т.д. Впоследствии, если только данный вариант 

развития событий не будет реализован в общемировом масштабе, эти регионы более других будут 

тяготеть оставаться в замкнутом состоянии, а политическая монополия может вызвать 

оппортунистическое поведение государства в отношении своих функций по общественному 

договору. Сценарий наиболее вероятен для регионов с традиционно высоким уровнем поддержки 

сильного государства, патерналистскими настроениями, а также там, где либеральная рыночная 

модель общественного устройства имеет негативный имидж (к примеру, в Латиноамериканском 

и Азиатском регионах). 
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В статье говорится о актуальной проблеме нашего дня - о религиозной терпимости и 

о его уровень в Азербайджане. В статье также упоминаются имена Законов которые 
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This article is about the one of the actual problems of modern life- about religious tolerance 

and its mental outlook in Azerbaijan. In this article was also given the names and explanations of 

Laws, which give legal bases for provision of religious tolerance. 
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of the Constitution, Azerbaijan policy.  

 

Tolerantlıq - dini dözümlülük. Yəni digər inanc və əqidələrə dözümlü yanaĢma. Tolerantlıq 

insan hüquqları və vicdanı ilə bağlıdır. Tolerantlıq insan azadlıqları və hüqüqlarının təsdiqi, plüral-

izm və demokratiya əsasında formalaĢır. Onun üçün həm də irqçilik, ksenofobiya, dini dö-

zümsüzlük, terror və ekstremizmin qəbul edilməməsi xarakterikdir. Dözümlülük ideyası heç də yeni 

deyildir, belə ki, bu haqda ilk fikirlər XVI- XVII əsrlərdə Avropada peyda olmuĢdur. Bu zaman dö-

zümlülük yalnız din və vicdan ilə bağlı olmuĢdur. 1648– ci ildə imzalanmıĢ Vestfal sülhü dini dö-

zümlülüklə bağlı ilk sənəddir. Ancaq Vestfal sülhünün ardınca gələn 30-illik müharibə və bu 

müharibə zamanı göstərilən dini dözümsüzlük həmin dövr üçün dözümlülüyün yetiĢmədiyini sübut 

etdi. Dözümlülük haqqında tam dolğun fikirlər yalnız II minilliyin sonunda formalaĢmağa baĢladı.  

Tolerantlıq fikirlərinin yaranmasının əsasını 1948-ci il Ġnsan Hüqularına dair Ümumi Bəyan-

namənin qəbulu təĢkil etdi. Bu bəyannamədə göstərilirdi ki, "insan ailəsinin bütün üzvlərinə məxsus 

ləyaqətin etirafı və onların bərabər, ayrılmaz hüquqları azadlıq, ədalət və ümumi dünyanın əsasını 

http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan
http://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0rq%C3%A7ilik
http://az.wikipedia.org/wiki/Ksenofobiya
http://az.wikipedia.org/wiki/Terror
http://az.wikipedia.org/wiki/Ekstremizm
http://az.wikipedia.org/wiki/Avropa
http://az.wikipedia.org/wiki/1648
http://az.wikipedia.org/w/index.php?title=Vestfal_s%C3%BClh%C3%BC&action=edit&redlink=1
http://az.wikipedia.org/wiki/1948
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təĢkil edir", "insan hüquqlarına qarĢı etinasızlıq və nifrət insanın vicdanını hiddətləndirən vəhĢi ak-

tlara gətirib çıxarır"(1). Ġnsan hüquqlarına dair bəyannamənin qəbul edilməsindən sonra dözümlülük 

barəsində bir çox aktlar və bəyannamələr qəbul edilmiĢdir. 1993-cü il 8-9 Oktyabr tarixində Vyana-

da keçirilmiĢ Avropa ġurasının üzv Dövlətlərinin Dövlət və Hökumət BaĢçılarının Zirvə Top-

lantısında irqçiliyin yüksəliĢi, xaricilərə qarĢı qərəzli münasibət və antisemitizm, dözümsüzlük 

mühitinin inkiĢafı, əsasən, mühacirlərə və mühacir mənĢəli insanlara qarĢı zorakılıq aktlarının art-

ması, aqressiv millətçilik və etnomərkəzçilik formasında xaricilərə qarĢı yeni qərəzli münasibətin 

inkiĢafı ilə bağlı həyəcan təbili səslənmiĢ və bunun nəticəsi olaraq irqçilik, xaricilərə qarĢı qərəzli 

münasibət, antisemitizm və dözümsüzlüyə qarĢı mübarizə üçün Fəaliyyət Planı qəbul olunmuĢdur. 

Bu Fəaliyyət Planı cəmiyyətin səfərbərliyi və belə halların mübarizəsinə yönəlmiĢ təminat və 

siyasətlərin təkmilləĢdirilməsi və səmərəli icrası üçün lazım olan geniĢ sayda görüləcək tədbirləri 

özündə əks etdirirdi. (2). 1995-ci il noyabrın 16-da keçirilmiĢ UNESKO BaĢ Konfransının 28-ci 

sessiyasında isə Tolerantlıq prinsiplərinə dair bəyannamə qəbul olundu. Bu bəyannamədə 

vurğulanır ki, "dözümlülük, ilk növbədə insan  azadlıqları və universal hüquqların etirafı əsasında 

formalaĢan fəal münasibətdir", bununla yanaĢı "dözümlülük, insan hüquqlarına dair beynəlxalq 

hüquq aktların da müəyyən olunmuĢ normaları iddia edən, həqiqətin mütləqləĢdirilməsindən və 

ehkamçılıqdan imtina edən bir anlayıĢdır". (3). 

Baxmayaraq ki, beynəlxalq hüququn əsasını hüquq bərabərliyinin pozulmaması prinsipi təĢkil 

edir, dərinin rəngi, irq, cins, dil, din, siyasi və digər əqidələr, milli, social və digər mənĢəli 

əlamətlərə dair diskriminasiya demək olar ki, dünyanın hər bir ölkəsində mövcuddur. Ġnsan Haqları 

üzrə BMT Komissiyasının irqçiliyin müasir formaları məsələlərinə dair xüsusi məruzəçisinin 

məlumatlarında müxtəlif dövlətlərdə qaradərililər, ərəblər, çinlilər, müsəlmanlar, yəhudilər, 

qaraçılar, mühacirlərə qarĢı dözümsüzlük halları təhlil edilir.Nəticələr onu göstərir ki, bu gün 

müasir beynəlxlaq münasibətlər sistemində istər dövlətlərin, istərsə də ayı-ayrı fərdlərin bir –

birlərinə olanmünasibətlərində daha çox dini dözümsüzlük özünü göstərir.Nəzərə alsaq ki, bəĢər 

tarixində dini olmayan heç bir ölkə, heç bir xalq, heç bir millət mövcud olmamıĢdır və indidən son-

ra da olmayacaq deməli dini dözümlülüyün təmin edilməsi hər zaman aktual məsələ olaraq qala-

caqdır.  

Belə ki, ən qədim dövrlərdən belə dövlətin ali strukturlarından biri kimi dinin cəmiyyətdə öz 

yeri vardı və ona xüsusi münasibət bəslənilirdi. Zaman keçdikcə hətta dövlətin xüsusiyyətləri, onun 

ictimai-siyasi əsası dəyiĢsə də millətin milli-mənəvi dəyərlərinə, dinə münasibəti dəyiĢilməz qalırdı. 

Ona görə ki, din xalqın mədəni, estetik, mənəvi, fəlsəfi və iqtisadi düĢüncələrinin formalaĢmasında 

mühüm rol oynayır. Tarix boyu bütün dinlərin əsas məqdəsi  insanları saflaĢdırmaq, onlarda 

vətənpərvərlik və insansevgisi hislərinin formalaĢdırmaq olmuĢdur.  

Azərbaycanda tarixən müxtəlif dinlərin: atəĢpərəstlik, iudaizm, xristianlıq, islam  

nümayəndələrinin  yaĢadığı məkan olmuĢdur. Tarix boyu Azərbaycan xalqı baĢqa dinlərə münasi-

bətdə dözümlülük göstərmiĢ və onlara hörmətlə yanaĢmıĢdır. Lakin, təəssüflər olsun ki, Sovet dö-

nəmində bütün SSRĠ-də olduğu kimi, Azərbaycanda da dövlət səviyyəsində dinə qeyri-insani müna-

sibət sərgilənməyə baĢlandı. Din gerilik kimi qiymətləndirilir, dindarlar isə yalançı, savadsız kimi 

qələmə verilirdi. Azərbaycanda Sovet rejimi qurulandan sonra  xalqın çoxəsrlik dininə qarĢı tarixdə 

görünməmiĢ mübarizə baĢlandı. Bu mübarizə ilbəil artırdı. Mədəniyyət, siyasi düĢüncə, mənəviyyat 

və əxlaqi dəyərin formalaĢmasında dinin əhəmiyyətli rolunun inkarı tarixin inkarına bərabərdir. 70 

illik tariximizdə mənəvi-əxlaqi mirasımıza birtərəfli münasibət təəssüf hissi doğurmaya bilməz. Bu 

cür münasibətin əsas məqsədi xalqın tarixi-yaddaĢını silmək idi. Sovet dönəmində təkcə 

Azərbaycanda deyil, bütün SSRĠ ərazisində din unudulmuĢ bir sahə idi.Bu bütövlükdə cəmiyyətdə, 
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həm də ayrı-ayrı fərdlərdə dinə münasibətdə laqeydlik formalaĢdırmıĢdı. 1917-ci il Oktyabr inqi-

labından sonra dinə, dini təĢkilatlara, məscidlərə, sinaqoqlara, kilsələrə, insanların ibadət məkan-

larına qəfil olaraq adminstrativ səviyyədə zorakı münasibətlər tətbiq olunmağa baĢlandı.(5.səh.156). 

XX əsrin sonunu əsasən sosialist düĢərgəsinin süqutu nəticəsində, dünyanın mövcud siyasi 

xəritəsinin dəyiĢməsi, habelə ictimai həyatın müxtəlif sahələri ilə bağlı bir sıra qlobal problemlərin 

yaranması və gərginləĢməsi ilə səciyələndirmək olar. Ġqtisadi, ekoloji və demoqrafik problemlərlə 

yanaĢı, əxlaqi-etik dəyərlərə lazımi diqqət yetirilməməsi nəticəsində mənəviyyat problemləri də 

kəskinləĢmiĢdir. Bundan baĢqa, dünya dinləri arasında mövcud fərqlərə əsaslanan "sivilizasiyaların 

toqquĢması" nəzəriyyəsi meydana çıxmıĢ və öz tərəfdarlarını tapmıĢdır. Bəzi separatçı qruplaĢmalar 

bir çox hallarda öz fəaliyyətlərinə bəraət qazandırmaq məqsədilə dini amildən istifadə edirlər. 

Belə bir Ģəraitdə bəĢər sivilizasiyanın müxtəlif mədəniyyətlərinin qorunması üçün dinlər və 

mədəniyyətlər arasında dialoqun yaranması böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu baxımdan tolerantlıq və 

dözümlülük ənənələri zəngin olan ölkə və regionların təcrübəsi nümunə ola bilərdi. Bu baxımdan 

Azərbaycan bir çox millətlərin və dini konfessiyaların dinc yanaĢı yaĢamasının unikal nümunəsidir.  

Bu ənənənin kökləri tarixin dərinliklərinə gedib çıxır: Babil hökmdarı II Novuxodonosurun 

(e. ə. 586 il) Yerusəlimi zəbt etməsi nəticəsində talan olmuĢ Ġudeya çarlığından qaçan yəhudi 

köçkünləri Azərbaycan torpağında özlərinə sığınacaq tapmıĢlar. Eramızın birinci yüzilliyinin 

ortalarında xristianlığın ilk ardıcılları Azərbaycana pənah gətirmiĢ və sonradan burada yaranan Al-

ban aftokefal kilsəsinin əsasını qoymuĢlar. Ġslamın Azərbaycana gəliĢi ilə dini dözümlülük ənənələri 

daha da möhkəmlənmiĢdir. (4) Müsəlman tolerantlığının əsasını Qurani-Kərimin surə və ayələri 

təĢkil edir: "Dində məcburiyyət yoxdur". Tarixçilərin dediklərinə görə, VII-VIII əsrlərdə müsəlman-

lar yəhudilik, xristianlıq və zərdüĢtlüyün tərəfdarlarına qarĢı ehtiram və dözümlülük göstərmiĢlər. 

Bu həqiqətdir ki, Azərbaycan tarixi tolerantlığını və dini dözümlülüyünü bu günə kimi göz bəbəyi 

kimi qoruyub saxlaya bilmiĢdi.  Ölkəmizdə dünyanın bir çox dinləri: xristianlıq, iudaizm, atəĢpərəs-

lik və bu dinlərin ayrı-ayrı birlikləri müstəqil olaraq fəaliyyət göstərir. Azəraycanın hər bir 

məhəlləsində biz heç bir çətinlik çəkmədən  Ġsa(Ġsus Xristos), Musa (Moisey), Ġbrahim (Avraam), 

Süleyman (Solomon) tapa bilərik. Azərbaycanlılar öz uĢaqlarını dünyanın bütün dinlərin 

Müqəddəslərinin adları ilə adlandırmaqdan çəkinmirlər.  

Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan ərazisində yaĢayan çoxsaylı etnik və dini qruplar arasında 

möhkəm əlaqələrin formalaĢmasında onların tale ümumiliyi amili də böyük rol oynamıĢdır. Tarix 

boyu Azərbaycanda yaĢayan xalqlar dəfələrlə qüdrətli dövlətlərdən asılı vəziyyətə düĢmüĢ və 

yaranmıĢ Ģərait onları, dünya görüĢlərindəki fərqlərə baxmayaraq, yaxınlaĢmağa vadar etmiĢdir. 

 Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra ölkəmizdə təkcə islam dininə deyil, o cümlədən 

burda yaĢayan baĢqa xalqların da milli-mənəvi dəyərlərinə dövlət səviyyəsində hörmət, diqqət və 

qayğı göstərilməyə baĢanıldı. Bu gün Azərbaycanda əsrlərdən gələn və sivil dəyərlərə əsaslanan 

dini baxıĢlar qanunla tənzimlənir. Sovet dövründə əzilən dini inanclar bu gün sərbəst olaraq 

fəaliyyət göstərir.  Müstəqilliyimizin ilk günündən etibarən dövlət səviyyəsində xalqın vicdan aza-

dlığına  humanitar münasibət bəslənilmiĢdir. Belə ki, 1920-ci ildə bağlanmıĢ Jen Mironosets baĢ 

kilsəsinin binası 1991-ci ildə Rus Pravoslav Kilsəsinə verilmiĢdir. Azərbaycanda səfərdə olan Mos-

kvanın və bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksiy 27 may 2001-ci il tarixdə bu məbədi müqəddəs elan 

etmiĢ və ona baĢ kafedral kilsə statusu vermiĢdir. AçılıĢ mərasimində sabiq prezident Heydər Əli-

yev, hökumət üzvləri, səfirliklərin nümayəndələri və dini icmaların baĢçıları iĢtirak etmiĢlər. Qeyd 

etmək lazımdır ki, Allah evinin bərpasını Moskvada yaĢayan azərbaycanlı iĢ adamı, dini mənsubiy-

yətinə görə müsəlman olan Aydın Qurbanov öz üzərinə götürmüĢdür. Onun vəsaiti hesabına baĢ 

kafedral kilsə az bir zamanda bərpa edilərək dindarların ixtiyarına verilmiĢdir (4). Bundan baĢqa, 
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1999-2001-ci illərdə paytaxtda digər pravoslav məbədi-Müqəddəs Məryamın Miladı BaĢ kilsəsi 

bərpa olunmuĢdur. PolĢalı keĢiĢ Jirji Piyusun səyləri nəticəsində qeydiyyatdan keçən Respublikanın 

katolik icması da hakimiyyətin qayğısından kənarda qalmır. 2000-ci ildə onlar üçün bina alınmıĢ və 

o kiçik kilsəyə çevrilmiĢdi. Katolik icmasında Vatikanın təyin etdiyi iki keĢiĢ xidmət göstərir. Hal-

hazırda respublikanın paytaxdında layihəsi Vatikan ilə razılaĢdırılan katolik kilsə inĢa olunur. (4). 

Ölkəmizdəki qədim ənənələrə malik olan yəhudi icmasının mədəni irsi də Azərbaycan hökumətinin 

qayğısı ilə əhatə olunur. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Bakı Dövlət Universitetinin 

ġərqĢünaslıq fakultəsində ibrani bölməsi açılmıĢ, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 

Etnoqrafiya Ġnstitutu isə Rusiyanın yəhudi mədəniyyətinin qorunması və inkiĢafı fondu ilə birgə 

"Yəhudilər Azərbaycanda" kitabının hazırlanmasına baĢlamıĢdır. Bundan baĢqa, 2001-ci ilin aprel 

ayında Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında "Qafqazın dağ yəhudiləri" mövzusunda beynəlx-

alq seminar keçirilmiĢ, 2000-ci ilin sonunda isə dağ yəhudiləri dini icmasının sədri Semyon Ġxiilov 

"ġöhrət" ordeni ilə təltif olunmuĢdur. 1990-cı ildən respublikada "Azərbaycan-Ġsrail" dostluq 

cəmiyyəti, habelə "Soxnut" cəmiyyəti fəaliyyət göstərirlər. Bakıda nəzəriyyəçi-fizik, Nobel 

mükafatı laureatı Lev Landau, respublikanın əməkdar həkimi Solomon Qusman, müharibə 

qəhrəmanı Albert Aqarunov və digər tanınmıĢ yəhudi Ģəxsiyyətlərinin yaĢadıqları binalarda xatirə 

lövhələri qorunub saxlanılır. (4). Azərbaycandakı göstərilən ehtiramdan söhbət açarkən, ―Krasnaya 

sloboda‖ qəsəbəsini də qeyd etmək lazımdır. Bura keçmiĢ sovetlər məkanında yəhudilərin yığcam 

yaĢadığı yeganə yerlərdən biri idi ( 4 min nəfərə qədər). Azərbaycanda sovet hakimiyyətinin 

qurulmasına qədər qəsəbədə 11 sinaqoq var idi. Sovet dövründə onlardan yalnız biri fəaliyyət 

göstərirdi. 1996-cı ildən sonra dövlət tərəfindən daha iki sinaqoq qaytarılmıĢdı. ―Azərbaycanda an-

tisemitizmə heç vaxt yer olmayıb və indi də yoxdur‖- Azərbaycanın sabiq prezidenti Heydər Əliyev 

15 noyabr 1998-ci il tarixdə yəhudi icmaların rəhbərləri ilə keçirilən görüĢdə belə demiĢ və qeyd 

etmiĢdi: "Respublikada belə hadisələr baĢ vermir və biz onların yaranmasına heç vaxt imkan ver-

məyəcəyik". (6). 

Bu gün Azərbaycan dünyəvi dövlətdir-lakin bu dövlət dindən də ayrı deyil. Bu gün 

Azərbaycanda dövlətlə din arasında əməkdaĢlıq var və xalqın mənəvi-əxlaqi dəyərlərinin for-

malaĢmasında dinin rolu inkar edilməzdir. Bu cür münasibət öz növbəsində insanlar tərəfindən də 

demokratiya, əsl vətəndaĢ azadlığının dərk edilməsinə xidmət edir. 

12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiĢ Azərbayan Respublikası Konstitusiyası (7. maddə 8), o 

cümlədən ―Dini etiqad azadlıq haqqında‖ Qanun  dini etiqad azadlığını təmin edir (8. səh15). Belə 

ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin III bəndinə görə ―Dövlət irqindən, 

milliyyətindən, dinindən, dilindən, cinsindən, mənĢəyindən, əmlak vəziyyətindən, qulluq mövqey-

indən, əqidəsindən, siyasi partiyalara, həmkarlar ittifaqlarına və digər ictimai birliklərə  mənsubiy-

yətindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyinə təminat verir. Ġnsan və 

vətəndaĢ hüquqlarını və azadlıqlarını irqi, milli, dini, cinsi, mənĢəyi, əqidə, siyasi və sosial mənsub-

iyyətə görə məhdudlaĢdırmaq qadağandır‖ (7. Maddə 25).  Konstitusiyada qeyd olunduğu kimi, 

milli və ya dini azlığın nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq, Azərbaycan vətəndaĢı olan hər bir 

kəs ölkəmizdə eyni hüquqlara malikdir. Bu baxımdan ölkəmizdə heç bir millətin, milli və ya dini 

azlığın nümayəndəsinə onların dini mənsubiyyətlərinə görə baĢqalarından üstün olmaq kimi ideya-

ları aĢılamaq yolverilməzdir və bu qanunda öz əksini tapır. Həmçinin, hələ 1992-ci ildə qəbul edilən 

və zaman keçdikcə Ģəraitə uyğun olaraq 1996 və 1997-ci illərdə müvafiq düzəliĢlər edilən   ―Dini 

etiqad azadlığı haqqında‖ Qanunda deyilir ki,  Azərbaycan Respublikasında vətəndaĢ hüququna ma-

lik olan ―Hər bir kəs dinə münasibətini müstəqil müəyyənləĢdirir, hər hansı dinə təkbaĢına və ya 

baĢqaları ilə birlikdə etiqad etmək, dinə münasibəti ilə əlaqədar əqidəsini ifadə etmək və yaymaq 
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hüququna malikdir‖ (8).  Hökumət dini etiqad azadlığının təmin edilməsi, din-dövlət münasi-

bətlərinin tənzimlənməsi sahəsində də bir sıra islahatların həyata keçirilməsini məqsədəuyğun hesab 

etdi. ―Dini etiqad azadlığı haqqında‖ Qanunun qəbul edilməsindən keçən 21 il ərzində bu qanuna 

edilən dəyiĢikliklər onu daha da təkmilləĢdirmiĢ və müasir prinsiplərə uyğun Ģəkildə for-

malaĢdırmıĢdır. Bu Qanunlar həm humanitar, həm də demokrtaik qanun hesab edilir. Onlar həm 

dini dözümlülük üçün Ģərait yaradır, həm də ölkədə tolerantlığı möhkəmləndirir.  

Bu gün dünyanın proqressiv demokratik dəyərlərindən biri kimi tolerantlıq təbliğ olunur.  

Dini dözümlülük Azərbaycan xalqının əsrlər boyu ona xas olan və baĢqa xalqlar üçün də nümunə 

olan xarakterik xüsusiyyətidir.  Bütün bunlarla yanaĢı bir daha vurğulamaq lazımdır ki, görkəmli 

dövlət xadimi Heydər Əliyevin banisi olduğu Azərbaycan dövlətinin dini konsepsiyasına əsaslanan 

dini dözümlülük və ölkəmizdə mövcud olan tolerantlıq atmosferi bu gün daha da möhkəmlənib və 

bu sahə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətin təĢkil edir.  Heydər Əliyevin fikrincə ―tolerantlıq  

cəmiyyətdə mövcud olan proselərə, insanlararası münasibətlərə aid olduğu kimi, dövlətlərarası, 

millətlərarası, dinlərarası müansibətlərə də təsir edir....O, təkcə dinlərin qarĢılıqlı dözümlülüyünü 

nəzərdə tutmur, o cümlədən bir birlərinin adətlərinə, dəyərlərinə, mənəviyyatına, mədəniyyətinə də 

münasibətdə dözümlülüyü ifadə edir‖. (9, səh. 165). 

Heç Ģübhəsiz ki, Azərbaycanda tolerantlıq sahəsində əldə edilən uğurlar əhalinin 90%-dən 

çoxunu təĢkil edən azərbaycanlıların yüksək mədəni səviyyəsindən, insan sevgisindən, Allaha 

sevgisindən irəli gəlir. Müasir dünyanın reallıqları sübüut edirki, əgər cəmiyyət daxilində qarĢılıqlı 

anlaĢma yoxdursa,onda tolerantlıq inkiĢafdan geri qalır və insan həyatı məhv olur. Bu səbəbdən 

bitmək bilməyən əkslik və artan ziddiylərin mövcud olduğu bugünkü qeyri stabil dünyamızda 

bəĢəriyyətin xilası naminə bütün cəhdləri birləĢdirmək əsas məqəsdlərdən biridir. Suveren 

Azərbaycan Respublikasında mövcud olan dinlərarası əməkdaĢlıq dünyanın milyonlarla insanı üçün 

nümunə ola bilər. Bu gün bizim ölkəmizdə müsəlman, xristian və yəhudi dini icmalarının rəhbərləri 

çoxəsrlik dini ənənələrini  davam etdirməklə yanaĢı bütün  bəĢəriyyət naminə kədər və sevinclərini 

də birgə paylaĢırlar.  

Müxtəlif dini cəmiyyətlərin rəhbərləri dövlət əhəmiyyətli bütün tədbirlərə, həmçinin beynəlx-

alq konfranslara və yığıncaqlara dəvət olunurlar, öləmizin ictimai-siyasi həyatında əhəmiyyətli rol 

oynayırlar.  Azərbaycan bəlkə də dünyada yeganə ölkədir ki, məscidlərdə müsəlman tədbirlərində 

xristianları, o cümlədən yəhudiləri görmək olar və qarĢılıqlı olaraq da onların tədbirlərində isə 

müsəlmanlar da iĢtirak edir. Dövlət bütün tərəflərin problemlərini vaxtında və ən münasib qaydada 

həll edir.  Bu səbəbdən də tam məsuliyyəti ilə demək olar ki, dünyanın heç bir ölkəsində bu üç dini 

icma arasında Azərbaycanda olduğu qədər rasional əməkdaĢlıq yoxdur. 

1999-cu ildən baĢlayaraq Azərbaycanda 16 noyabr  Beynəlxalq Tolerantlıq Günü kimi qeyd 

olunur.(11).  Bu gün təĢkil olunan müxtəlif tədbirlərdə ayrı-ayrı dini icmaların nümayəndələri, alim-

teoloqlar, Dini ĠĢlər üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi baĢda omaqla ictimai-xadimlər iĢtirak 

edirlər. Ölkə Prezidenti bu gün münasibət ilə tədbir iĢtirakçılarına təbrik məktubu göndərir.  

Mərasim həmiĢə iĢgüzar amosferdə aparılır və mövcud problemlərin həlli üçün real təkliflər irəli 

sürülür, tədbirlər görülür. Hər il Ümum Milli Lider Heydər Əliyev dini icmaları onların müqəddəs 

dini bayaramları münasibəti ilə təbrik edirdi, bu ənənə bu gün də davam etməkdədir. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyev hər il ölkəmizdə yaĢayan müsəlmanları Ramazan 

bayramı münasibəti ilə, xristianları Pasxa bayramı münasibəti ilə, yəhudi icmasını isə RoĢ-xa-ġan 

yeni ilin gəliĢi münasibəti ilə təbrik edir  (12, səh 31). Təbrik məktublarında qeyd olunur ki, əsrlər 

boyu Azərbaycanda yaĢayan xristianlar və yəhudilər bizim cəmiyyətin ayrılmaz tərkib hissəsidirlər. 

Xrsitianlar və yəhudilər hər zaman Azərbaycan xalqının yanında olmuĢ onlarla sevinc və kədərlərini 
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birgə bölüĢmüĢlər. Bu gün də bu belədir.  Xrisitian və yəhudi cəmiyyətinin nümayəndələri ölk-

əmizin bərabər hüquqlu vətəndaĢları kimi iqtisadi, sosial-mədəni və ictimai-siyasi həyatın bütün 

sferalarında aktiv iĢtirak edirlər, o cümlədən Azərbaycan reallıqlarının dünyaya çatdırılmasını təmin 

edir, ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin inkiĢafında əhəmiyyətli rol oynayırlar. Bütün bunlar onu 

deməyə əsas veriri ki, baxmayaraq ki, Azərbaycanda din dövlətdən ayrıdır, dövlətimiz ölkəmizdəki 

dini vəziyyəti tənzimləmək imkanını öz əlində saxlayır. Belə ki, Azərbaycan Respublikasın-

da dini fəaliyyət sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, dini qurumlarla bağlı qanunver-

iciliyin müddəalarına riayət olunması, müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının dini qurumlarla bağlı 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanı fəaliyyyət göstərir. 

Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 21 iyun 2001-ci il tarixli 512 saylı 

Fərmanı ilə Dini Qurumlarla ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmıĢdı. Həmin Fərmanla müəyyən 

edildi ki, yeni yaranmıĢ Dövlət Komitəsinin əsas vəzifəsi Azərbaycan Respublikası Konsti-

tusiyasının dini əqidə azadlığını təmin edən 48-ci maddəsinin həyata keçirilməsi üçün müvafiq 

Ģəraitin yaradılmasından, dini etiqad azadlığı ilə bağlı olan digər qanunvericilik aktlarına riayət 

olunmasına nəzarəti təmin etməkdən, dini qurumlarla dövlət arasında münasibətləri daha ciddi 

tənzimləməkdən ibarətdir.  14 il bundan öncə yaradılan Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla 

ĠĢ üzrə Dövlət Komitəsi ölkədəki dini icmalar arasında gərginliyin mövcud olmaması, dini ayrı-

seçkilik meyllərinin milli münasibətlər səviyyəsinin yüksəlməsinə yol verilməməsi, dini mərasim 

adı altında müxtəlif antidövlət meylli Ģəxs və qrupların qarĢıdurma yaratmaq cəhdlərinin qarĢısının 

alınması, ictimai təhlükəsizlik və sosial sabitliyin qorunması, din-dövlət münasibətlərinin normal 

səviyyədə tənzimlənməsi üçün mövcud dini duruma lazımi nəzarəti təĢkil edir və bu yolda hər cür 

neqativ halların qarĢısının alınması iĢində müvafiq beynəlxalq təĢkilatları ilə əməkdaĢlıq edir. Belə 

ki, 2002-ci il oktyabrın 10-11-də ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və Ġnsan Hüquqları Bürosu 

tərəfindən Azərbaycan Hökumətinin dəstəyi ilə Bakıda ―Demokratik cəmiyyətdə din və əqidənin 

rolu: terrorizm və ekstremizmə qarĢı mübarizə yollarının araĢdırılması‖ mövzusunda beynəlxalq 

elmi konfrans keçirilmiĢdi.  Konfransda ATƏT-ə üzv olan 55 dövlət, eləcə də beynəlxalq təĢki-

latların nümayəndələri iĢtirak etmiĢdi.(4).  Bununla yanaĢı, Dövlət Komitəsi dini məsələlərə dair 

müxtəlif seminar, dəyirmi masalar təĢkil edir, ölkəmizdə mövcud olan dini icmaların nümayəndələri 

ilə mütəmadi olaraq görüĢlər keçirir.  Bundan baĢqa 2012-ci ildə ölkəmizdə dini tolerantlığın 

yüksək səviyyədə olduğunu əks etdirən tədbir keçirilmiĢdi. Belə ki, Dini Qurumlarla ĠĢ üzrə Dövlət 

Komitəsi Dialoq və ƏməkdaĢlıq Uğrunda Ġslam Konfransı Gənclər Forumu ilə birlikdə 19-21 dek-

abr 2012-ci ildə ―Dövlət və Din: DəyiĢən dünyada tolerantlığın gücləndirilməsi‖ I Beynəlxalq Bakı 

Forumu keçirmiĢdi.(4).  Foruma dünyanın bir neçə ölkəsindən, müxtəlif dinə sahib insanlar 

qatılmıĢdı. 

Ölkədə mövcud dini poseslərin dövlət tərəfindən tənzimlənməsini həyata keçirmək həqiqətən 

həm dövlətimizin hüququdur, həm də vəzifəsidirvə ölkəmiz bunun öhdəsindən layiqincə gəlir. Bu 

məsələdə əsas problem isə tənzimlənmənin metod və mexanizmlərinin müəyyən edilməsidir. Bunun 

üçün dünyada bir sıra modellər var: Qərb modeli, Türkiyə modeli, Rusiya modeli və s. Azərbaycan 

müstəqillik əldə etdikdən sonra bizə də bu cür modellər təklif olunmuĢdu. Lakin, din və dövlət 

arasındakı münasibətlərin tənzimlənməsi üçün Azərbaycan da bu modelərin heç biri əsas kimi qəbul 

edilmədi. Çünki bizim ölkəmizdə daha əlveriĢli model var:Azərbaycan modeli. Bu gün reallıqdır ki, 

dinlərarası münasibətlərin, dini icmalararası münasibətlərin tənzimlənməsində, o cümlədən vicdan 

azadlığının təmin edilməsi və qorunmasında Azərbaycan modeli ən yaxĢı modeldir (10. 8 noyabr 

2006-cı il, səh 18). BaĢqa sözlə desək, bu gün bu sahədə bizim baĢqa təcrübələri deyil, digər dö-

vlətlərin bzim modeli öyrənmələri daha vacibdir. Bu gün Azərbaycan bu sahədə nümunəvi dö-
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vlətlərdən biri bəlkədə birincisidir. Bu gün dünyada dini ziddiyyətlərin artdığı, konflitlərin 

yaĢandığı bir dönəmdə Azərbaycanda normal, sakit vəziyyət  hökm sürür, dini dözümlülük müĢahi-

də olunur və hər kəsin azad surətdə öz dini etiqadlarını həyata keçirməsi təmin olunur.  Bununla 

əlaqədar olaraq Moskva və Bütün Rusiyanın Patriarxı II Aleksey öz çıxıĢında demiĢdir: 

―Azərbaycanda dünyəvi hakimiyyətlə ənənəvi dini cəmiyyətlər arasında qarĢılıqlı əməkdaĢlıq və 

konstruktiv fəaliyyətə əsaslanan din-dövlət münasibətlərinin nadir modeli mövcuddur. 

Azərbayacanda bu sahədə mövcud olan təcrübə öyrənilməli və təhlil edilməlidir‖ (10. 8 noyabr 

2006-cı il, səh 16). Rum patriarxı I Varfolomey 2003-cü il aprelin 16-dan 18-dək Azərbaycanda 

rəsmi səfərdə olarkən o da öz çıxıĢında Azərbaycanda mövcud olan dini dözümlülüyü yüksək 

qiymətləndirmiĢdi. Onun etirafına görə, respublikamızdakı dövlət- dini konfessiyalar münasibətləri, 

habelə ənənəvi və qeyri-ənənəvi dini konfessiyalar arasındakı mövcud münasibətlər nümunəvidir. O 

demiĢdir: "Mən buradakı tolerantlığın səviyyəsindən məmnunam. Azərbaycanda hər kəs istədiyi 

dinə etiqad edir, istədiyi kimi ibadət edə bilir". Azərbaycanın dinlərarası dialoq və əməkdaĢlıq sa-

həsində nadir təcrübəsi xaricdə də yüksək qiymətləndirilmiĢ və tanınmıĢdır. Bunun bariz nümunəsi- 

Roma-katolik Kilsəsinin sabiq baĢçısı  

II Ġoann Pavelin Respublikaya etdiyi tarixi səfəri (22-24 may 2002 il) qeyd etmək olar. Bakıda 

olarkən Pontifik Azərbaycandakı tarixi dözümlülük ənənələrini xüsusi qeyd etmiĢdir.(14). 

Ölkəmizdə vicdan və dini etiqad azadlığının zamini dövlət hesab olunur. Bu növbəti dəfə 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Ġlham Əliyevin 16 noyabr 2007-ci ildə Bakıda 

―Azərbaycan-tolerantlığın modeli‖ mövzusunda təĢkil olunan konfransa göndərdiyi məktubun mət-

nində öz əksini tapmıĢdı. Məktubda deyilirdi: ―....Azəbaycanda müxtəlif millətlərin və dinlərin 

nümayəndələri bir ailə kimi yaĢayır.  Bu bizim ölkəmizin inkiĢafı üçün vacib faktorlardan biridir.  

Bu bir tərəfdən insani hislərin nəticəsidirsə, digər tərəfdən dini icmaların fəaliyyətinin və əlbəttəki, 

dövlət siyasətinin nəticəsidir...‖ (13. 9 iyul 2007-ci il, səh 13).  

Bu gün Azərbyacanda müxtəlif millətlərin və dinlərin nümayəndələri yaĢayır. Ölkəmizdə 

1802 məscid, 12 kilsə və 6 sinoqoq fəaliyyət göstərir.(15). Onlar burda qarĢılıqlı hörmət və sülh 

Ģəraitində yaĢayırlar. Hazırda Azərbycanda 80 artıq etnos yaĢayır. Bu onu göstərir ki, bu gün çox-

larının arzusu olan tolerantlıq Azərbycanda real həyatın tərkib hissəsidir.  
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В данной статье сделана попытка анализа отношений между США и Израилем на 
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 «Особые взаимоотношения» между Соединенными Штатами и Израилем быстро 

распадаются. Те стратегические, культурные и демографические ориентиры, которые более 

полувека давали толчок и укрепляли отношения между США и Израилем, сегодня меняются. 

США и Израиль неизменно поддерживали максимально близкие союзнические отношения, 

теперь же между ними лютый холод. Отношения между двумя странами сейчас плохи как 

никогда. Общеизвестно, что у Обамы и Нетаньяху очень плохие личные взаимоотношения. 

Однако напряжение между двумя государствами вызвано, очевидно, не этим, а рядом 

разногласий по принципиальным для США и Израиля вопросам. [1] 

Во-первых, еще в период выборов Обама жестко критиковал строительство на 

палестинских землях новых еврейских поселений – то есть именно то, что стало 

неотъемлемой частью политики кабинета Нетаньяху. Кстати, совсем недавно Нетаньяху 

лично распорядился построить 1060 домов в Восточном Иерусалиме, населенном 

преимущественно палестинскими арабами, дабы «разбавить» местное население. Ошибочно 



184 
 

полагать, что палестинцы никак не отреагируют на подобные действия со стороны Израиля. 

В Вашингтоне также опасаются этот план может привести к взрыву насилия.[2]  

Также есть острые противоречия по ядерной программе Ирана. Если Нетаньяху и 

слышать не хочет о каких-либо компромиссах, то американская администрация взяла 

очевидный курс на снятие санкций с исламской республики взамен на уступки по части 

прозрачности программы. 

Начавшийся второго марта визит в Вашингтон Биньямина Нетаньяху 

продемонстрировал, что отношения руководства США и Израиля достигли нижней точки в 

своей истории. Визит премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтон вылился в 

беспрецедентный скандал в отношениях США с их ключевым союзником на Ближнем 

Востоке. Не согласованное с Белым домом решение израильского лидера напрямую 

обратиться к Конгрессу США, призвав его не допустить заключения ядерного соглашения с 

Ираном, вызвало протест вашингтонской администрации. В итоге по одну сторону 

противостояния оказались Белый дом и руководство Ирана, по другую — израильский 

премьер и контролируемый республиканцами Конгресс США.[3] 

Главным событием визита стало выступление перед обеими палатами контролируемого 

республиканцами Конгресса. Получивший приглашение от Конгресса Нетаньяху не 

согласовал свой приезд с президентской администрацией США. Более того, он не скрывал, 

что, не найдя понимания с Бараком Обамой по иранскому ядерному вопросу, намерен 

прибегнуть к последнему средству: через голову Белого дома обратиться за помощью к 

американским законодателям. Перед отлетом в США Нетаньяху назвал свой визит 

"исторической судьбоносной миссией", выразив убежденность, что на карту поставлено 

будущее еврейского государства. "Как премьер я должен заботиться о безопасности Израиля, 

и поэтому мы решительно выступаем против подписания мировыми державами соглашения 

с Ираном, которое поставит под угрозу само наше существование", пояснил израильский 

лидер. Учитывая, что ядерное соглашение с Ираном может стать главной 

внешнеполитической победой Барака Обамы, попытка ключевого ближневосточного 

союзника сорвать намечающуюся ядерную сделку с Тегераном была воспринята в Белом 

доме как удар в спину. [4] 

Президент Барак Обама раскритиковал премьер-министра Израиля Биньямина 

Нетаньяху за его попытки поставить соглашение с Ираном о ядерной программе в 

зависимость от признания исламской республикой еврейского государства.  «Представление 

о том, что мы должны поставить неполучение Ираном ядерного оружия в зависимость от 

признания им Израиля, сродни тому, как если бы мы отказались подписывать соглашение до 

тех пор, пока не изменятся основы иранского режима», сказал Барак Обама в интервью Na-

tional Public Radio (NPR). По его словам, такой подход был бы «фундаментальным 

просчетом» [5]. 

В последнее время наблюдается некая дихотомия в отношении ситуации на Ближнем 

Востоке в самих Штатах. Конгресс приглашает Нетаньяху, не согласовав этот вопрос с 

администрацией президента Обамы. Потом следует абсолютно нелепая ситуация: после 

достижения договорѐнностей по Ирану в Лозанне ни с того ни с сего республиканцы 

высказались, что как только их президент приедет, они все эти договорѐнности аннулируют. 

Проблемы существуют в первую очередь в самих Соединѐнных Штатах Америки, потому 

что нет единой позиции и понимания того, что происходит на Ближнем Востоке, нет чѐткой 

стратегии. [6] 
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Следует отметить то, что до завершения президентского срока Барака Обамы осталось 

очень мало и за это время он хочет войти в историю Соединѐнных Штатов как президент, 

которому удалось достичь крупной победы на Ближнем Востоке. Хотя есть некоторые 

сомнения, т.к. при Обаме нет чѐткой ближневосточной стратегии. Можно придти к выводу, 

что соглашения с Ираном по ядерной программе необходимы для этих целей. 

Самой серьезной опасностью, возникшей в результате нынешнего обострения, 

считается возможный отказ США от ветирования в Совете Безопасности ООН готовящейся 

резолюции с предписанием прекратить оккупацию палестинских территорий и фиксацией 

сроков создания Государства Палестина. Такая угроза может быть использована, чтобы 

заставить новый кабинет Нетаньяху возобновить мирные переговоры с палестинцами и 

ограничить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. [7] 

Вскоре американо-израильские отношения подвергнутся серьезному испытанию, так 

как СБ ООН собирается обсуждать резолюцию, которая навязала бы Израилю решение, 

требующее от него ухода с Западного берега к довоенным границам 1967 года и признания 

палестинского государства без каких-либо уступок с противоположной стороны. Обама по 

причине враждебности к Нетаньяху и общего непонимания Ближнего Востока может 

воздержаться или даже проголосовать за резолюцию. Израиль, очевидно, принять этого не 

сможет. Это будет означать открытую полномасштабную кампанию против президента 

(США) и его приоритетов. [8] 

Израиль, как известно, не беспомощное, а очень могучее государство. Сегодня 

Нетаньяху значительно сильнее, чем был до выборов. На его стороне конгресс, многие 

средства массовой информации, общественное мнение США. Поэтому совсем не факт, что 

президент сможет претворить в жизнь свои угрозы. 

Что касается мнения израильтян по позиции Нетаньяху, то очевидна полная поддержка. 

Всѐ население Израиля воспринимает Иран как одного из своих главных врагов, поэтому 

любое потепление отношений рассматривается как предательство США. Здесь нескольких 

мнений быть не может, вряд ли найдѐтся какая-нибудь партия, которая будет выступать за 

нормализацию отношений с Ираном. [9] 

Сложно что-либо прогнозировать о длительности того, что происходит мжду США и 

Израилем.Израиль демонстрирует своѐ отношение к позиции США, но это не значит, что он 

готов разрывать отношения с американцами. Израильтяне будут взаимодействовать с 

американцами. Но для них все эти вопросы очень болезненны, просто потому что они 

затрагивают сам факт существования этого государства. Если израильтяне будут сидеть и 

молчать «в тряпочку», то исчезнут. Они выжили вокруг несметного количества врагов 

именно потому, что всегда занимали очень жѐсткую позицию в отношении ключевых 

вопросов. Конечно же, это определѐнная манера поведения, которая просто выработалась у 

Израиля на протяжении десятилетий. Израильское лобби в Штатах — мощнейшее, оно будет 

использовать все рычаги влияния на американскую политику. Не нужно рассматривать 

высказывания со стороны Израиля как первый шаг на пути к разрыву отношений. Это скорее 

некая тактика для достижения своей цели. [10] 
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In the present article there are causes of the geostrategic importance of the South Caucasus in 

international relations. There are analysis of the place and role in the region's political and eco-

nomic strategy of Russia.  
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Южный Кавказ всегда находится в центре внимания международной общественности, 

так как является регионом столкновения глобальных экономических интересов. Это связано 

с тем, что распад Советского Союза повлек за собой серьезные геополитические изменения 

на всем постсоветском пространстве, в результате которых были созданы благоприятные 

условия для участия региональных государств и мировых держав в политических процессах 

на Южном Кавказе.  

В начале 1990-х гг. Кавказ оказался в центре соперничества различных стран и 

политических сил, поскольку стал рассматриваться в качестве источника богатых природных 

ресурсов. Наиболее точно значение Южного Кавказа в мирополитическом контексте 

охарактеризовал З. Бжезинский, который, говоря об одной из стран региона - об 

Азербайджане, писал, что, несмотря на ограниченные территориальные масштабы и 

незначительное по численности население, Азербайджан с его огромными энергетическими 

ресурсами в геополитическом плане имеет ключевое значение[1, c.136]. Это пробка в сосуде, 

содержащем богатства бассейна Каспийского моря и Средней Азии. Наличие запасов 
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углеводородов - это базисный фактор экономической значимости Южного Кавказа, и 

важным условием беспрерывной транспортировки каспийской нефти и газа является 

политическая стабильность. В этом заинтересованы страны-потребители на Западе, которые 

стремятся сократить степень зависимости от ресурсов России и Ближнего Востока. При этом 

некоторые страны и организации создают альтернативные трубопроводные маршруты, 

чтобы положить конец российской монополии на транспортировку энергоносителей в 

Евразийском регионе[3, c.26]. Можно сделать вывод, что развитие транспортных 

инфраструктур и транзит энергоресурсов по территории Южного Кавказа имеет как 

экономическое, так и политическое значение. 

Однако ситуация на Южном Кавказе становится все более сложной и противоречивой 

по мере усугубления противоречий между складывающимися мировыми центрами. На 

каждое изменение политической конъюнктуры региона воздействует целый комплекс 

геостратегических, финансово-экономических, коммуникационных интересов таких 

глобальных движущих сил международной политики, как США, Россия, ЕС и Китай, и 

локально-региональных сил в лице Ирана и Турции. 

Для России Южный Кавказ всегда был и остается регионом исключительно важным. 

Причина такой заинтересованности кроется в том, что испокон веков важнейшей торговой 

артерией Евразии являлся Великий шелковый путь, посредством которого осуществлялся 

товарооборот между Азией и Европой. И именно на Кавказе происходило его раздвоение на 

две артерии. Одна траектория была направлена на юго-запад, в направлении Турции. Другая 

ветка направлялась на северо-запад, пролегая через Кавказ. Именно этот фактор и определял 

тот неослабевающий интерес к региону. На повестке дня по-прежнему стоит вопрос об 

осуществлении контроля за распределением этих потоков, но теперь уже в виде 

углеводородного сырья. Учитывая сложившуюся ситуацию, адекватно оценивая все риски и 

угрозы, очевиден вопрос о роли, интересах и целях российского руководства в регионе. За 

истекшие после распада СССР годы Россия утратила в этом регионе значительную долю 

своего влияния, которое она обретала на протяжении последних трех столетий, уступив ряд 

позиций Соединенным Штатам, странам-членам Евросоюза и даже региональным державам 

— Турции и Ирану.[2] В таких условиях государство хорошо осознает важность 

строительства нефтепровода для будущего Каспийского бассейна и Средней Азии. Значить, 

главная задача русской экономики в этом регионе заключается в том, чтобы, как и в прежние 

годы, все трубы в регионе пролегали через территорию России от Черного моря к 

Новороссийскому русскому терминалу. Используя это небольшое преимущество в качестве 

геополитического инструмента, Россия намеривается надолго закрепиться в регионе, 

получить доступ к новым ресурсам Кавказа. 

Отношения между Азербайджаном и Россией строятся на прочной правовой основе. 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности от 3 июля 1997 года, Бакинское 

Заявление от 2 января 2001 года, Московское Заявление от 6 февраля 2004 года, а также 

более 80 межгосударственных и межправительственных соглашений играют важную роль в 

правовом урегулировании российско-азербайджанских отношений. Кроме того, программа 

долгосрочного сотрудничества между Азербайджаном и Россией до 2010 года 

свидетельствует о большом значении, которое стороны придают перспективным 

стратегическим связям.[5] Именно в тот период получили развитие интересы России на 

Южном Кавказе, особенно попытки получить контроль над рынком нефти. Экономическая 

политика России на Южном Кавказе в определенной степени «продолжает сохранять 
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постимперский характер». Политолог Павел Баев рассматривает термин «постимперский» 

как силу, остающуюся основным источником нестабильности в ситуации, когда новые 

авантюры призваны заменить отказ от прежней политики, и устраняющую опасность, 

вызванную различными резкими конфликтами. С этой целью Россия начинает прибегать к 

тактике новых препятствий. Интеграцию Азербайджана в международные экономические 

структуры Россия расценивает как удар по своим рыночным интересам, по этой причине в 

качестве средства давления использует транспортно-коммуникационные возможности, 

прибегает к разного вида давлениям для того, чтобы использовать Азербайджан в качестве 

сырьевой базы.[4, c.378] С политической точки зрения, с позиции безопасности и 

национальной безопасности Россия рассматривает Азербайджан как важнейшей сферой 

жизненных интересов, а потому не приветствует многосторонние связи со странами Запада. 

Таким образом, анализ протекающих в регионе процессов показывает, что в условиях 

глобальных трансформаций для обеспечения стабильности на Южном Кавказе необходимо 

сотрудничество основанного на взаимной выгоде, что является перспективным и 

значительным направлением деятельности не только с точки зрения стабильности 

геополитической картины региона, но также с позиции геополитических интересов стран. 

 

Литература: 

 

1. Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., Международные отношения, 1997 – с. 

256 

2. Давыдова А. Кавказское направление внешней политики России. 

//http://www.ippk.rsu.ru. 

3. Панарин А.С. Стратегическая нестабильность XXI века. М.: Алгоритм, 2003, 362 с. 

4. Аббасбейли А.Н. Внешняя политика Российской Федерации в XXI веке. Б.: 

«Эльм», 2005, 472 с. 

5. Гаджиев А. Южный Кавказ - центр противостояния или сотрудничества? URL: 

http://www.kreml.org/opinions/143001554 

  



190 
 

Gülqədəm HÜSEYNOVA, 

magistrant, Odlar Yurdu Universiteti 

 

ÇAĞDAġ DÖVRDƏ TÜRKĠYƏ-ABġ MÜNASĠBƏTLƏRĠNDƏ ORTA ġƏRQ PROBLEMĠ 

 

Məqalədə Yaxın Şərq regionunda ABŞ və Türkiyə maraqları və İran, ərəb dövlətləri və 

İsrailin mövqeləri qeyd edilmişdir. Məlumdur ki, regionu əldə etmək həm Türkiyə, həm də ABŞ-ın 

dünya siyasətidə istiqamət əldə etmək üçün böyük üstünlük verəcəkdir. Buna görə də,hər iki ölkə 

hər bir hadisəni nəzarət altında saxlamaq üçün hazırdır, lakin, şübhəsiz ki, biz gələcəkdə bu siyasi 

rəqabətin qələbəsini görəcəyik. 
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В СОВРЕМЕННОМ ПЕРИОДЕ В ОТНАШЕНИИ ТУРЦИИ И АМЕРИКИ ПРОБЛЕМА 

БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

Соединенные Штаты и в регионе Ближнего Востока ета тема интересы и позиции 

арабских стран, Израил и Иран идет реч. Чтобы получитъ преимущество региона, Турции 

и СЩА поможет вам управлять ващими мировую политику. Таким образом , эти две 

страны готовы сделат все, чтобы сохронит верх, но это придет. 
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регионовие страны 

 

Gulgadam HUSEYNOVA, 

master, Odlar Yurdu University 

 

IN MODERN TIME THE PROBLEM OF MIDDLE EAST IN TURKEY-US RELATIONS 

 

The  interests of the USA and Turkey in the Middle East region and positions of  Iran, Arab 

countries and  Israel is noted in this article. As known, to get to region will give big superiority to 

both Turkey and USA to direct the politics of the world. That`s  why these two countries are ready 

for every events to keep under control, but no doubt, we all will see victor of this political 

competition in future. 
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Ġran bu gün, xüsusilə Ġraqın iĢğalından sonra, bölgədəki ən güclü dövlət olaraq 

göstərilməkdədir. Bir çox qiymətləndirmədə Ġranın hücum, təcavüzkar və güzəĢtsiz xarici siyasətinə 

qarĢı Türkiyənin səssiz, çəkingən və "qorxaq" bir siyasət yürütdüyü qarĢıya qoyulur, hətta Türkiyə 

"siyasətsizlik"də günahlandırılırdı. Lakin türk xarici siyasətində son zamanlar yaĢanan inkiĢaf, bu 

görüĢlərin əksinə, Türkiyənin səssiz sədasız və kimsənin reaksiyasından çəkinmədən təsirli bir rol 

oynamaq arzusunda olduğunu göstərmiĢdir. YaĢanan son hadisələr Türkiyənin, bölgə 

problemlərinin həllində mərkəzi bir mövqeyə sahib olmaq istədiyini göstərməkdədir. Obamanın 

Ankaraya ziyarətlərində Türkiyədən gözləmələr, Ġsrailin Qəzza hücumu qarĢısında BaĢ nazir 
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Ərdoğanın sərt mövqeyi, Davos Böhranı və daha əvvəlində Suriya-Ġsrail arasındakı vasitəçilik 

cəhdləri, HƏMAS-ı sistemə qoĢmaq səyi, Ġran ilə ABġ arasında vasitəçilik etmə arzusu kimi amillər 

Türkiyənin bölgədəki roluna istiqamətlənən müzakirələri alovlandırmıĢdır. [3; s. 432] Sözü gedən 

müzakirələr, Türkiyənin regional güc ya da aktor olduğu, Ġranın yanında, ya da qarĢısında yeni bir 

ox meydana gətirdiyi, Qərbin biçdiyi rolu oynamaqda, ya da Qərbdən uzaqlaĢmaqda olduğu 

Ģərhlərini də özü ilə gətirmiĢdir. Bu məzmunda Türkiyənin Orta ġərqə istiqamətlənən  xarici 

siyasətinin təməlini, bütün bölgə ölkələriylə əlaqələrin hər sahədə inkiĢaf etdirilməsi və qarĢılıqlı 

iqtisadi asılılıq yaratmaq surətiylə regional sabitlik, təhlükəsizlik və rifahın yayılmasına nail omaq 

təĢkil edir. Türkiyə bölgədəki ixtilaflara tərəf olmamaq qanununu mənimsəmiĢdir. Digər tərəfdən, 

regionda sülh və sabitliyin təsisi məqsədiylə mövcud imkanlar çərçivəsində hər cür müdaxilə 

etməkdədir. Türkiyə bölgədəki problemlərə tərəf olmamaq qanunu istiqamətində Orta ġərqin 

kompleks tənliyinin içinə çox daxil olmaqdan çəkinmiĢdir. Digər bir ifadə ilə Türkiyə Orta ġərqdə 

oyun qurucu, düzənləyici və prosesleri təyin edən aktor olmaq istəməmiĢ, daha çox müdaxilə 

imkanını verən barıĢdırıcı amil rolunu oynamıĢdır. [4; s. 168] 

Son zamanlar Türkiyənin Orta ġərqdəki cəhdləri, yuxarıda ifadə edilən təməl duruĢ 

nöqtəsindən qopduğu, oyun qurucu və prosesleri nizamlamaq istəyən bir aktor olduğu və dolayısilə 

istər-istəməz tərəf olduğu görüntüsünü yaratmaqdadır. Bu açıq ifadə edilməsə də bir paradiqma 

dəyiĢikliyi mənasına gələ bilər. Bir çox qiymətləndirmədə bu fakt iqtidardakı  Ədalət və ĠnkiĢaf  

Partiyasına (AKP) sadələĢdirilərək Ģərh olunmaqda, regional və qlobal dəyiĢikliklər analiz xaricində 

tutulmaqdadır. Ancaq AKP yerinə hər hansı bir partiya iqtidar olsaydı da yenə belə bir Orta ġərq 

siyasəti ortaya çıxa bilərdi.[9] Çünki bu siyasət bir ölçüdə konyunkturun tələbləridir. Yenə də AKP-

nin ideoloji keçmiĢi, ona bu prosesi baĢlamaq məqsədilə daha çox motivasiya və reallaĢdırması 

üçün daha çox inandırıcılıq və asan qəbul etmək imkanı vermiĢdir. Türkiyəni Orta ġərqdə aktiv 

olmağa vadar edən digər bir səbəb də Orta ġərq coğrafiyasının yenidən formalaĢmasıdır.  Ġraqın 

sünni ərəb siması dəyiĢmiĢ, Ģiələri və kürdləri də əhatə edən yeni bir Ġraqlı Ģəxsiyyəti doğulmuĢdur.  

Səddamın devrilməsiylə Ġranın əl-qolunu bağlayan Ġraq təhdidi ortadan qalxmıĢ və yerində Tehranın 

böyük təsir gücünə malik olduğu bir ölkə yaranmıĢdır. Ġraqın əvvəlki gücünü itirməsi regional 

tarazlığı alt-üst etmiĢdir. [2; s. 153] Köhnə status kvo içində Ġraq həm Ġranı, həm də Ġsraili 

məhdudlaĢdırırdı. Bu səbəbdən Ġraqın iĢğalı nəticəsi Sünni Ərəb dövlətləri həm Ġsrail həm də Ġran 

qarĢısında tək qalmıĢlar. Xüsusilə Ġranın artan gücü və bölgə dövlətlərinə istiqamətlənən təcavüzkar 

görünüĢü Sünni Ərəb dövlətlərini Ġran mərkəzli bir qorxu qəbul edilməsinə sövq etmiĢdir. Ġraqın 

çökməsiylə Sünni Ərəb dövlətlərinin Ġran qarĢısında müqavimət gücü əhəmiyyətli ölçüdə 

azalmıĢdır. "ġiə Ayparası" qorxusu da bu fəaliyyətin bir göstəricisidir.  

Məhz buna görə Sünni Ərəb dövlətləri, Ġranı məhdudlaĢdırmaq üçün Türkiyəyə daha çox 

ehtiyac duymağa baĢlamıĢlar. Sünni Ərəb dövlətləri Türkiyə ilə birlikdə ―Ġran əleyhdarı‖ndan təĢkil 

edilmiĢ bir blok meydana gətirmə arzusu nümayiĢ etdirmiĢlər. Bununla bağlı Sünni Ərəb 

dövlətlərindən Türkiyəyə edilən ziyarətlər diqqətə çarpan dərəcədə artmıĢdır. Bu çərçivədə ərəblər, 

Türkiyə üçün əhəmiyyətli oyun sahəsi təqdim etmiĢlər. Türkiyənin Ərəb Liqası ilə 2004-cü ildə bir 

RazılaĢma imzalaması, Ġslam Konfransı baĢçılığının bir türkə verilməsi, Körfəz ƏməkdaĢlıq ġurası 

ilə Türkiyənin daha çox əməkdaĢlıq içinə girməsi və BMT-nin Təhlükəsizlik ġurasının müvəqqəti 

üzvlüyünün ərəblər tərəfindən dəstəklənilməsi bu müddətin ən əhəmiyyətli hadisələridir. [1; s. 

177]Yenə bu müddətdə Suriya zəifləmiĢdir. Suriyə Qərbin ağır təzyiqi altında Livandan 

çıxardılaraq küncə sıxıĢdırılmıĢ və Ġrandan daha çox asılı vəziyyətə düĢmüĢdür. Ayrıca Ġran və 

Sünni Ərəb dövlətləri arasındakı güvən böhranı Suriyanı çətin vəziyyətə salmaqla yanaĢı onu ərəb 

dövlətlərinin tənqidlərininə hədəfinə çevirmiĢdir. Digər tərəfdən Qərb və Ġran arasındakı nüvə 
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problemi da Suriyanı ciddi Ģəkildə narahat edir. Bu səbəblə Suriya, Sünni Ərəb dövlətlərindən və 

Qərb təzyiqindən xilas olmaq və Ġran ilə ABġ arasındakı gərginlikdə hədəf olmamaq axtarıĢı içində 

Türkiyə ilə yaxınlaĢmağı seçmiĢdir.  Ġrana baxası olsaq, Ġranın nüvə iĢləri və Qərblə olan gərginliyi, 

Orta ġərqdə Ġran-ABġ münasibətlərini kəskinləĢdirmiĢ və bölgədəki Livan, Ġraq və Fələstin-Ġsrail 

kimi sümükləĢmiĢ problemləri həssas bir nöqtəyə gətirmiĢdir. [ 6; s. 41] Ġraqın iĢğalından sonra 

Orta ġərqdəki ölkələr iki dərin Ģübhə ilə qarĢılaĢmıĢlar. Sünni Ərəb dövlətləri Ġrana qarĢı həddindən 

artıq bir Ģübhə içində olmalarına baxmayaraq ABġ-a da güvənmirdilər. Bu səbəbdən Ġraqın 

iĢğalından sonra ərəb dövlətlərinin Ġran və ABġ arasında sıxılıb qaldığını söyləmək səhv 

olmayacaq.  

Ġraq iĢğalı sonrası Orta ġərqdə regional güclərin yanında, qlobal aktorların da qeyri-kafiliyinə 

Ģahid olduq. ABġ Orta ġərqdə imic itkisinə uğramıĢ və Amerika əleyhdarlığı ciddi Ģəkildə 

yüksəlmiĢ, bölgə dövlətlərinin Amerikaya etibarı azalmıĢdır. Ayrıca Amerika Ġraq və Əfqanıstanda 

"bataqlığa batmıĢ" və bu müddətdə yenidən qurmaq istədiyi Orta ġərq, tam əksinə bir "həll edilməsi 

çətin olan yumağ"a çevrilmiĢdir. [5; s. 196] Ayrıca avropalılar da istənilən performansı göstərə 

bilməmiĢ və bölgənin problemlərinin həllində rol ala bilməmiĢlər. Digər tərəfdən Sünni Ərəb 

dövlətləri bölgədəki problemləri tam həll edə bilməmiĢlər. Bu proses Türkiyə üçün Orta ġərq 

ölkələrinə yaxınlıq ehtiyacı yaradı.Ġraqın iĢğalı və ardından yaĢananlar türk xarici siyasətinin ən 

mühüm problemi olmuĢ və Türkiyə bu problemin həlli üçün regional iradəyə ehtiyac duymuĢdur. 

Xüsusilə ABġ-ın Ġraq siyasətindən məmnun olmayan və bu siyasətin Ġraqın ərazi bütüvlüyünə xələl 

gətirməsindən narahat olan Türkiyə, Ġraqın qonĢularıyla daha çox dialoqa girmiĢdir. BaĢqa sözlə, 

Ġraqın iĢğalı, Ġraqın Ģimalındakı hadisələr və PKK-nin bölgədəki mövcudiyyəti Türkiyənin üzünü 

Orta ġərqə çevirməyə sövq edən baĢlıca amillər olmuĢdur. [10] Türkiyə orta böyüklükdə bir dövlət 

olsa da, bir çox xüsusiyyəti ilə bölgənin ən əhəmiyyətli dövləti sayıla bilər. Bölgənin ən əhəmiyyətli 

gücü olmaqla birlikdə Türkiyə, Orta ġərqə sahib olmaq üçün lazım olan mövqeni qazanmaq 

istəməmiĢdir. Özünü Qərbdə tanımlayan Türkiyə yarıĢ sahəsini Orta ġərq olaraq görməmiĢdir [7]  

Bu səbəblə Türkiyə Orta ġərq bölgəsində təhlükəsizlik və siyasi problemləri çözən bir ölkə olmaq 

istəməmiĢdir. Türkiyənin ümumiyyətlə birbaĢa özünü maraqlandırmayan mövzularda məsafəli 

dayandığı və öz problemi olmayan mövzularda tərəf olmaqdan qaçınmıĢdır. Ayrıca dövlət-dövlətə 

əlaqə modelini qanun olaraq mənimsəməkdə və dolayısı ilə daxili iĢlərinə qarıĢmama qanununa 

söykənərək hərəkət etməkdədir. Son dövrdə isə Türkiyə, etdiyi cəhdlərlə regional güc olma 

arzusunu göstərmiĢdir. Bu istiqamətdə də bəzi addımlar atmıĢdır. Türkiyənin regional gücə çevrilə 

bilməsi üçün ənənəvi Orta ġərq siyasətindən qopub yeni bir siyasət-strategiya çərçivəsi çıxarması 

lazımdır [8]. ġərqdəki problemlərin mahiyyəti etibarilə asan həll edilən olmadığı, bir çox ideoloji 

cərəyanın iç içə sığındığı və qlobal-regional bir çox güclərin vuruĢduğu bir bölgə olduğu hesaba 

alındıqda, Orta ġərq Türkiyə üçün də bir bataqlıq ola bilər. Türkiyənin Orta ġərqə baxıĢları daha 

çox avropalılar ilə üst-üstə düĢməkdədir. Türkiyə Orta ġərqdəki ola biləcək bir dəyiĢmənin tədricən 

və hərbi müdaxilə xaricində yollarla reallaĢmasını istəmiĢ, ancaq bu dəyiĢmənin meydana gəlməsi 

üçün dövrəyə girməkdə çox istəkli olmamıĢdır. Bu gün görünən odur ki, Türkiyə bölgədəki 

dəyiĢimlərin reallaĢması üçün istəkli görünür. Ancaq Türkiyənin nə etmək istədiyi ən əhəmiyyətli 

suallardan biriolaraq qarĢımızda durmaqdadır.  
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ИНТЕРЕСЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Статья установления Азербайджанскую Республику и Европейский Союз, было 

написано о развитии. "Политика соседства Открыть" Европейского Союза о важности для 

Азербайджана. И перспективы для будущей работы в рамках Европейской политики 

соседства должна быть написана. 
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MÜASĠR DÖVRDƏ AVROPA QONġULUQ SĠYASƏTĠNDƏ AZƏRBAYCANIN 

ĠġTĠRAKI: MARAQLAR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

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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IN MODERN TIME THE PARTICIPATE OF AZERBAIJAN IN EUROPEAN NEIGH-

BOURHOOD POLICY: INTEREST AND PERSPECTIVES 

 

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, Eastern Partnership 

 

У Европейского Союза есть жизненный интерес в наблюдении стабильности, лучшего 

управления и развития экономики на его Восточных границах. В то же время, его партнеры в 

Восточной Европе и Южном Кавказе стремятся усилить отношения с ЕС. Политика Союза 

по отношению к ним должна быть превентивной и определенной: ЕС поддержит партнеров, 

которые хотят быть ближе к нему, и дает всю необходимую помощь в реформах, которые 

они влекут за собой, через определенное Восточное измерение в пределах Европейской По-

литики Соседства. 

Восточное Партнерства будет основано на взаимных обязательствах к законам, хоро-

шему управлению, уважению к правам человека, уважению и защите прав национальных 

меньшинств, и принципам рыночной экономики и устойчивого развития. Чтобы достигнуть 

этих целей работа должна идти вперед на двустороннем и многостороннем следе. ЕПС, 

Восточное Товарищество укрепит взаимодействие с шестью партнерами (Азербайджан, 

Армения, Белоруссия, Грузия, Молдова, Украина), проявляя особое отношение к каждому 

партнеру и их амбициям. 
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Содержание Договоров о сотрудничестве (ДС) изменится, и будет дифференцированный 

согласно силе и целям партнеров. Выполнение Договора о Сотрудничестве будет облегчено 

документами преемника текущим Планам действий ЕПС. Договор о Сотрудничестве будет 

включать цель установления глубокой и всесторонней зоны свободной торговли (ДЪФТА) с 

каждой из стран партнера. 

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 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 
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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; 

Более тесные политические связи 

Частичную экономическую интеграцию 

Помощь в достижении стандартов ЕС 

Поддержку экономических и социальных реформ 

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. 
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План 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]  
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TÜRKĠYƏ-AVROPA ĠTTĠFAQI ƏLAQƏLƏRĠNĠN TARĠXĠ-SĠYASĠ SƏCĠYYƏSĠ: 

QARġILIQLI ƏLAQƏLƏRDƏKĠ BAġLICA MARAQLAR VƏ ƏMƏKDAġLIĞIN 

HÜQUQĠ ƏSASLARI 

 

İlk dəfə 1959-cu ildə Türkiyə İttifaqa üzvlük üçün Yunanıstanla birgə müraciət etmiş və 1963-

cü ildə Türkiyə ilə AİB arasında Ankara anlaşmasın imzalanmışdır.Üzvlüyə gedən yolda hazırlıq, 

keçid və yekun mərhələləri olmaqla 3 mərhələ nəzərdə tutulmuşdur. 1993-cü ildə Kopenhagendə 

keçirilmiş zirvə toplantısında genişlənmənin yolları və mərhələləri müzakirə edilmiş, 1999-cu il 

Helsinki zirvə görüşündə Türkiyə üzvlüyə namizəd ölkə statusu qazanmışdır.2005-ci ildə keçirilmiş 

Brüssel zirvə görüşündə Türkiyə ilə qatılma müzakirələrinin başladılması qərara alınmış və 2005-ci 

ildən etibarən müzakirələr başladılmışdır. Müzakirələrin başladılmasından sonrakı dönəmdə 

əsasən siyasi dialoqa üstünlük verilməsinə baxmayaraq anlaşılmazlıqlar və fikir ayrılıqları da 

olmuşdur. Qatılma müzakirələrinin ən tezi 2015-ci il və ondan sonra başa çatacağını və Türkiyənin 

tam üzvlük qazanacağı fikrini irəli sürən mövqelər mövcuddur. 

Açar sözlər: Türkiyə, Avropa İttifaqı, ikitərəfli danışıqlar, üzvlük prosesi, maraqlar 
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ИСТОРИЧЕСКАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕР ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

 ТУРЦИЕЙ И ЕС: ГЛАВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВЗАИМОВЫГОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

И ПРАВОВОЙ ОСНОВОЙ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

 

Впервые в 1959 году, Турция наряду с Грецией подала заявку на вступление в Союз, и в 

1963 году в Анкара было подписаносоглашение между Турцией и ЕС. Подготовка,переход и 

итоговые этапы на пути к членству были предусмотрены в виде 3-х этапов. На встрече на 

высшем уровне в Копенгагене в 1993-м году былиобсуждены вопросы путей расширения и 

этапы. На встрече на высшем уровне в Хельсинки в 1999-мгоду Турция получила статус 

кандидатана членство. На встрече на высшем уровне в Брюсселе в 2005-м году было 

принято решение начать обсуждениявступления Турции, и эти обсуждения началисъ с 

2005-м году.Несмотря на большое предпочтение политическому диалогу на последующем 

этапе с начала обсуждений, имели место несогласия и разногласия во мнениях. 

Существуют мнения о том, что обсуждения в связи с членством начнутся как минимум в 

2015-м, затем завершатся, после цело Турция получит полное членство в ЕС. 

Ключевые слова: Турция, Европейский союз, двусторонние переговоры, процесс 

вступления, интересы 
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HISTORICAL AND POLITICAL CHARACTER OF RELATIONS BETWEEN TURKEY 

AND THE EU: MUTUALLY PRIMARY INTERESTS IN RELATIONSHIPS AND  

THE LEGAL BASES OF COOPERATION 

 

For the first time in 1959, together with Greece, Turkey applied for membership in the Union 

and in 1963, Ankara agreement was signed between Turkey and the EEC. On the way to member-

ship, was designed 3 stage with the final stages and transition. İn 1993 Copenhagen Summit , were 

discussed ways and stages of expansion. In 1999 Helsinki summit meeting Turkey has gained the 

status of candidate country. In 2005, the Brussels summit meeting, was decided start accession ne-

gotiations with Turkey to join and discussions have been initiated since 2005. Despite the launch of 

the next phase of negotiations, according to the preference of the political dialogue, there were also 

misunderstandings and disagreements. Positions that suggesting that the idea of full membership 

for Turkey to gain and participate in the discussions at the earliest, and then will be completed in 

2015, are available. 

Key words: Turkey, the European Union, bilateral negotiations, membership process, inter-

ests 

 

Türkiyənin Avropa Ġttifaqına gedən uzun yolunun baĢlanğıc tarixini qeyd etmək kifayət qədər 

problemlidir. Hələ XIX əsrdə Osmanlı imperiyası dövründə ölkə qərbləĢmə layihəsini real-

laĢdırmağa baĢladı-iqtisadi, siyasi və sosial həyatın qərb obrazında modernləĢməsi və nəticədə o 

dövrki Avropanın inkiĢaf səviyyəsinə çataraq onun daxilində layiqli yer tutmaq bu planın əsas 

tərkib hissəsi idi. Osmanlı imperiyasının 1839-cu il tənzimat və 1856-cı il islahat fərmanları ilə Tü-

rkiyənin avropaya iqtisadi-hüquqi inteqrasiyasına səylər göstərilmiĢdi. Osmanlı dövləti əslində Par-

is konfransı və müqaviləsi vasitəsilə (1856-cı il) Vyana sisteminə ( Avropa konsertinə‖) qatılmıĢdı.  

1923-cü ildə elan olunmuĢ Türkiyə Cümhuriyyəti isə tamamilə fərqli baza prinsipləri əsasında 

qurulmuĢdu. Əgər Osmanlı imperiyası öz ərazilərində yaĢayan xalqları islam bayrağı altında 

birləĢdirmiĢdisə, Türkiyə Cümhuriyyəti sekulyarizmə qoĢulduğunu elan etdi. Atatürk dönəmində 

Türkiyənin qərbləĢməsi iĢi daha ardıcıl səciyyə daĢımıĢdır. ―Məmləkətimizi müasirləĢdirmək 

istəyirik‖ və biz beynəlxalq hüquq və qurumlarla uyumlu bir Ģəkildə yaĢamaq istəyən çağdaĢ bir 

toplumuz‖ söyləyən M.Kamal paĢanın siyasətində Avropa ilə yaxınlaĢmaq, onunla hərtərəfli əlaqlər 

qurmaq daima öndə olmuĢdur.  

Türkiyə həmiĢə Avropa Ġttifaqında gedən inteqrasiya proseslərində və layihələrində iĢtirak 

etmək üçün siyasi iradə və arzusunu nümayiĢ etdirmiĢdir: 1952-ci ildə Türkiyə NATO-ya daxil 

olmuĢ, 1953-cü ildə öz dəstələrini Koreyaya göndərmiĢdir.Türkiyə 1959-cu ildə Avropa Ġqtisadi 

birliyinə qatılmaq istədiyini bildirən ilk dövlət olmuĢdur. Bu addım sonralar prezident T.Özalın da 

qeyd etdiyi kimi bu ―Avropa Ġttifaqına gedən uzun, dar və müxtəlif maneələrlə müĢayiət olunan 

yolun ilk addımı‖ oldu.
13

 Yarım əsr keçməsinə və 22 dövlətin Avropa Ġttifaqına üzv qəbul 

edilməsinə baxmayaraq Türkiyə hələ də gözləyir.
14

 

Beynəlxalq münasibətlər sisteminə nəzər salarsaq, aydın Ģəkildə görə bilərik ki, bir birinə 

qarĢı dayanan ikiqütblü sistem dönəmində Türkiyə öz səmimiyyətini və sədaqətini ortaya qoyaraq, 
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Qərb dünyası üçün totalitar sovet rejiminə qarĢı ―qalxan rolunu‖ oynamıĢdı. Təbii ki, Türkiyənin 

NATO-ya bu qədər asanlıqla qəbul edilməsinin səbəbi də bu idi. Qərbə öz təhlükəsizliyini təmin 

etmək üçün bufer bölgə, ―özlərindən olmayan özününkü‖ lazım idi: Ehtiyac yarandığı anda tam 

qətiyyətlə mübarizə aparacaq, lazım gələrsə də fəda ediləcək bir dövlət.  

Lakin VarĢava blokunun çökməsi vəziyyəti dəyiĢdi. Artıq Rusiya NATO üçün təhlükə 

mənbəyi olaraq görünmürdü. Ona görə də Türkiyənin üzvlük məsələsi uzandıqca uzandı. 

Türkiyənin Avropa Ġttifaqına üzvlük məsələsində Qərbi qorxudan amillərə nəzər saldıqda və 

bu amillərə də avropalıların gözü ilə baxmağa çalıĢdıqda aĢağıdakı amilləri aydın görmək olar: 

Qərb bunu açıqca etiraf etməsə də, Türkiyənin islam kimliyinə sahib olması tərəddüdlərin ilk 

kateqoriyasında yer alır. Bu gün Avropada yaĢayan müsəlman immiqrantların həqiqətən də 

yaĢadıqları cəmiyyətə inteqrasiyasında problemlər yaĢandığını görə bilərik. Bunu Fransada yaĢayan 

Ərəblər, Almaniyada yaĢayan Türklər üçün də qeyd etmək olar. Bu insanlar cəmiyyətə tam inte-

qrasiya olmaq əvəzinə, öz məhəllələrində kompakt Ģəkildə yaĢamağa üstünlük verir. Qısacası, 

Avropa Ġttifaqı təĢkilat daxilində ―Clash of civilizations‖ yaĢamaq istəmir. 

Qərbi təlaĢa salan ikinci məqam iqtisadi yükdür. Təxminən ġərqi Avropaya bərabər olan Tü-

rkiyə Avropa Ġttifaqı üçün ağır maliyyə xərcləri mənasını verir. 

Avropa Ġttifaqının ehtiyat etdiyi üçüncü məqam daha çox geosiyasi təmayüllüdür. Bu gün 

təĢkilat daxilində də müəyyən bölünmələr vardır. Ġttifaqın ən güclü üzvlərindən olan Fransa və Al-

maniya cütlüyü daha çox müstəqil Avropa Ġttifaqı görmək niyyətindədirlər. Digər güc olan Ġngiltərə 

isə Avropa məkanını Transatlantik komponenti kimi təsəvvür edir. Bu baxımdan, Türkiyənin təĢki-

lata üzv olacağı təqdirdə Ġngiltərənin yanında yer alması təĢkilatı iflic edə bilər, çünki Fransa və 

Alaniya Ġngiltərəyə qarĢı müqavimət göstərdikləri halda, Türkiyənin dəstəyini almıĢ Ġngiltərənin 

qarĢısında aciz qala bilər. Türkiyənin Avropa Ġttifaqına üzvlüyünün daha çox ABġ tərəfindən 

dəstəklənməsi bu nəzəriyyənin tərəfdarlarının haqlı olduğuna dəlalət edir. 

Mövcud AĠ siyasəti çərçivəsində önümüzdəki illər üçün Avropa komissiyası aĢağıdakı qeyd 

etmiĢdir: 1) Türkiyənin üzvlüyü, mədəni və dini özəllikləri ilə birlikdə, əhalisi, böyüklüyü, coğrafi 

yerləĢməsi, iqtisadi, təhlükəsizlik və hərbi potensialının təsirinə görə öncəki geniĢlənmələrdən fərqli 

ola bilər; 2) Türkiyə, əksəriyyəti müsəlman bir əhaliyə sahib olmaqla birlikdə azadlıq,  demokrati-

ya,insan hüquqları və əsas azadlıqlarına hörmət və hüququn üstünlüyü kimi təməl anlayıĢlara 

əsaslanan önəmli bir model ölkə olacaqdır
2
. 

Türkiyənin quruma üzv olması Avropa Ġttifaqının Türkiyə vasitəsilə Yaxın ġərqdə yerləĢən 

müsəlman, eləcə də Mərkəzi Asiyada yerləĢən Türkdilli ölkələr ilə münasibətlərinə ciddi Ģəkildə 

müsbət təsir edə bilər. Türkiyənin Avropa Ġttifaqına üzv olmasının digər bir üstünlüyü isə Ġttifaq 

üzvləri üçün yeni bir bazarın açılmasıdır ki, bunun da iqtisadi səmərəliliyi Ģübhə doğurmur.  

Və nəhayət, Türkiyənin bu quruma üzv olması Avropa Ġttifaqı, eləcə də bütün Qərb üçün geo-

strateji əhəmiyyət daĢıyır. Belə ki, bu gün dünyanın təkqütblülüyünə beynəlxalq aləmdə etirazlar və 

reaksiyalar özünü büruzə verir. ġanxay ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı, BRĠCS kimi yeni bloklar yaranır ki, 

bunlar Qərb üçün alternativ təĢkil edir. Türkiyənin Avropa Ġttifaqına qəbul edilməməsi halında, 

həmin bloklara meyl edə biləcəyi ehtimalı böyükdür və iqtisadi, hərbi, demoqrafik və geosiyasi 

gücə malik olan Türkiyənin bu kimi dövlətlərlə alyans yaratması Qərbin gələcəyi üçün arzue-

dilməzdir
1 

Avropa Ġttifaqına üzvlüyə önəm verən Türkiyə xeyli müddətdir ki, bu quruma qatılmaq üçün 

ardıcıl iĢ aparır. O 1959-cu ilin 31 iyulunda AĠB ilə əlaqələr qurmaq üçün ilk təĢəbbüs göstərdi. Ġl-

kin hazırlıq tədbirlərindən sonra Türkiyə ilə AĠB arasında 1963-cü il sentyabrın 12-də Ankara 
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(ortaqlıq) müqaviləsi bağlandı Bu müqavilə Türkiyənin AĠB-ə qatılması yolunda ilk addım hesab 

olunur. Onu Türkiyə-AĠ münasibətlərinin konstitusiyası kimi dəyərləndirən baxıĢlar da mövcuddur. 

 Ankara müqaviləsi üç  baĢlıca sənəddən ibarətdir: 1) əsas saziĢ (33 maddə);  2) müvəqqəti 

protokol (11 maddə); 3) maliyyə protokolu (9 maddə) 

Müqaviləyə habelə bir niyyət bəyanatı, izahedici bəyanat və digər sənədlər də əlavə olun-

muĢdu. Müqavilənin  ön sözündə türk xalqının yaĢayıĢ standartlarının yüksəldilməsi məqsədilə 

AĠB-in göstərəcəyi dəstəyin önəmi vurğulanırdı. Üç hissədən və 33 maddədən ibarət olan və 1 dek-

abr 1964-cü ildə qüvvəyə minən
15

 bu müqavilə Türkiyənin inteqrasiya olunması üçün 3 mərhələni 

müəyyənləĢdirirdi: hazırlıq mərhələsi, keçid mərhələsi və yekun mərhələ. Keçid mərhəsinin sonun-

da gömrük birliyinin yaradılması nəzərdə tutulurdu. AĠB belə hesab edirdi ki, Türkiyə 1957-ci il 

Roma müqaviləsinin nəzərdə tutduğu bütün iqtisadi inteqrasiya Ģərtlərini yerinə yetirəcək bir duru-

ma gəldikdə tam üzvlüyə qəbul edilə bilər 

Müqavilə Türkiyə ilə AĠB arasında əlaqələrin inkiĢafı üçün müəyyən iĢçi qurumların ( 

ortaqlıq Ģurası ) yaradılmasını da önə çəkirdi.
3
 

On bir maddədən ibarət olan müvəqqəti protokolda müqavilənin təsdiqindən sonra görüləcək 

iĢlərin əsas məqamları, xüsusən də təĢkilati məsələlərdən bəhs olunurdu.  

1964 və 1967-ci illərdə on doqquz ənənəvi Türkiyənin eksport mallarına olan tariflər aĢağı 

salındı. Nəticədə əgər Ankara saziĢinə qədər AĠB ölkələri Türkiyənin mal ixracında 30% paya sahib 

idisə 1972-ci ildə bu göstərici 40%-ə çatmıĢdı
12

. 

1967-ci ildə Türkiyə AĠB ilə münasibətdə növbəti mərhələyə keçmək istəyini bəyan etdi. 

1970-ci ildə Brüsseldə keçid mərhələsinin reallaĢdırlması üçün protokol (Katma protokol) im-

zalandı və 1973-cü ildə qüvvəyə mindi. Katma protokolun iki mühüm özəlliyi var idi: 

1. Türkiyənin gömrük hədləri müəyyənləĢdirilərək sıfra endirilməli idi, bunun üçün müxtəlif 

mallar üzrə 12 və 22 illik müddətlər qoyuldu 

2. Türkiyə iĢçi qüvvəsinin AB üzv dövlətlərdə sərbəst hərəkəti məsələləri müzakirə edilməli 

idi 

Katma protokol 4 hissədən və 64 maddədən ibarət idi. Birinci hissədə malların sərbəst 

hərəkəti sahəsində problemlərin aradan qaldırılması, ikinci hissədə ortaq gömrük tariflərinin Türki-

yə tərəfindən qəbulu, üçüncü hissədə fərdlərin, əsasən iĢçi qüvvəsinin sərbəst hərəkəti ilə bağlı 

müddəalar özünə yer almıĢdır
4
.  

Türkiyə 1987-ci il aprelin 14-də AB-nə tam üzvlüyə qəbul üçün müraciət etdi və bununla Tü-

rkiyə AB yolunda ikinci böyük addımı atmıĢ oldu. Türkiyənin AB-nə tam üzvlük üçün müraciəti 

onun müvafiq komissiyalarında araĢdırıldı və AB həmin müraciətə 1989-cu ilin oktyabrında cavab 

verdi
5
. Türkiyə-AB münasibətləri tarixinə ―Rayn raportu‖ kimi daxil olan bu sənəd bir çox 

cəhətlərdən diqqəti cəlb edir.(E.Rayn AB komissiyası Türkiyə Ģöbəsinin müdiri idi). Bu raport 

―AB-nin Türkiyənin müraciəti ilə əlaqədar baxıĢ‖ı rəsmən 1989-cu il 18 dekabrda açıqladı. Onun 

baĢlıca məqamlarını aĢağıdakı kimi qeyd etmək olar: 1) Türkiyə AB-nə üzv ola biləcək bir dö-

vlətdir; 2) Bunu əngəlləyən bir sıra siyasi və iqtisadi əngəllər vardır; 3)1993-cü ildən tez heç bir 

üzvlük məsələsinə baxıla bilməz. 

Rayn raportununda eyni zamanda Türkiyə iqtisadiyyatının imkanları dəyərləndirilmiĢdir və 

belə bir qənaət açıqca bildirilmiĢdi ki, iqtisadiyyatda olan problemlərlə Türkiyə AB üçün bir yükə 

çevrilə bilər. Həmin problemlər sırasında bunlara xüsusi yer ayrılırdı: 1) Sənaye və kənd 

təsərrüfatının inkiĢaf nisbətindəki bərabərsizlik; 2) Makroiqtisadi natarazlıqlar və s. 
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1992-ci il 7 fevralda imzalanan Maastrixt müqaviləsinə əsasən onun prinsiplərinə əməl edən 

istənilən Avropa dövləti AĠ-na üzv qəbul oluna bilərdi. Bu prinsiplərə azadlıq, demokratiya, insan 

hüquq və əsas azadlıqlarına hörmət və s. prinsiplər daxildir. 
16

 

1995-ci il 6 mart tarixində Türkiyə-AĠ Ortaq Ģurasının 1/95 saylı qərarı qəbul edildi, 1995-ci 

il dekabrın 13-də Avropa parlamentində Türkiyənin Gömrük birliyinə daxil olması ilə bağlı səsver-

mə keçirildi. 1 yanvar 1999-ci ildə Türkiyənin gömrük birliyinə qəbulu reallaĢdı.
18

 

90-cı illərin Sovet ittifaqının dağılmasından sonra AĠ üzvlərinin sayının artırılması-birliyin 

geniĢləndirilməsi məsələsi gündəmə gəldi və 1993-cü ildə Kopenhagendə keçirilmiĢ zirvə top-

lantısında geniĢlənmənin yolları və mərhələləri müzakirə edildi. Öncə dağılan VarĢava ittifaqının 

keçmiĢ üzvləri olan Mərkəzi və ġərqi Avropa ölkələrini əhatə edən bir geniĢlənmə dövrü müəyyən 

edildi. ―Kopenhagen kriteriyaları‖ adlandırılan sənədinə əsasən AĠ-na üzv olmaq istəyən dövlət üç 

kriteriyaya cavab verməli idi: 

1. Siyasi: demokratiyaya zəmanət verən institutların stabilliyi, hüququn gücü, insan hüquqları 

və azlıqların hüquqlarının qorunması 

2. Ġqtisadi: bazar iqtisadiyyatının səmərəli fəaliyyət göstərməsi və Ġttifaqın üzv dövlətləri ilə 

rəqabətə tab gətirəcək gücünün olması 

3. Siyasi, iqtisadi və valyuta bazarına qoĢulmaq üçün vacib olan Ġttifaq öhdəliklərini yerinə 

yetirmək iqtidarında olmaq
18

 

AĠ komissiyasının geniĢlənmə strategiyasına dair hazırladığı təkliflər 1997-ci il iyulun 16-da 

―Gündəm-2000‖ baĢlıqlı raportda açıqlandı. Raportun geniĢlənmə bölümündə Türkiyə üzvlüyə 

namizəd ölkələr sırasında yer almamıĢdır. Türkiyə ayrıca bir baĢlıq altında qiymətləndirilmiĢdir. 

Türkiyəyə ayrılan özəl bölüm çox qısadır. Burada Türkiyə ilə münasibətlərin gömrük birliyi 

çərçivəsində dərinləĢdiriləcəyi bildirilmiĢdir
6
. 

12-13 dekabr 1997-ci ildə keçirilmiĢ Lüksemburq zirvə toplantısında geniĢlənmə müddətində 

iqtisadi və maliyyə məsələləri müzakirə olunmuĢ, ―Gündəm 2000‖ raportu dəyərləndirilmiĢdir. 

Zirvə toplantısında AĠ üzv ölkələr, üzvlüyə namizəd ölkələr və digər Avropa ölkələrini hər il bir 

araya gətirəcək Avropa konfransının qurulması qərara alınıb. Ġlk konfrans 1998-ci il 12 martda 

Londonda keçirilmiĢ və Türkiyə burada iĢtirak etməmiĢdir. Lüksemburq zirvə toplantısı geniĢlənmə 

ilə bağlı olaraq Mərkəzi və ġərqi Avropanın on ölkəsinin və Kipr Yunan hökuməti ilə tam üzvlük 

müzakirələrinin baĢladılmasına qərar vermiĢ lakin demokratiya və insan haqları məsələsini əsas 

tutaraq Türkiyəni geniĢlənmə müddətinin xaricində saxlmıĢdır.  

1998-ci il 4 mart tarixində Avropa komissiyası ―Türkiyə üçün Avropa strategiyası‖ raportunu 

açıqladı. Məqsədinin Türkiyəni tam üzvlüyə hazırlamaq olduğu qeyd olunan bu raportda Türkiyəyə 

geniĢ bir müstəvidə iĢbirliyi təklif olunurdu. 
7
 

15.06.1998 tarixində Kardifdə keçirilmiĢ zirvənin yekun sənədində Türkiyənin AĠ-na ―üzvlük 

üçün layiq olması‖na dair əvvəlki mövqe  ―üzvlüyə namizəd‖ anlamına gətirilmiĢdi. AĠ komissiyası 

Kardif qərarlarına uyğun olaraq Türkiyə üçün hazırladığı ―Ġrəliləmə raportu‖nu 4.11.1998 tarixində 

rəsmi Ankaraya təqdim etdi. 
8
 

10-11 dekabr 1999-cu ildə keçirilmiĢ Helsinki zirvə toplantısında qərara alınmıĢdır:  

 2000-ci ilin fevralında Bolqarıstan, Litva, Latviya, Malta, Rumıniya və Slovakiya ilə 

müzakirələrin rəsmi olaraq baĢladılması 

 Müzakirələr boyunca hər bir namizəd ölkənin irəliləməsinin dəyərləndirilməsi və 

bunun müzakirələrin yönümünü istiqamətləndirməsi 
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 Müzakirələrə yeni baĢlayan namizəd dövlətin yetəri qədər hazır olduqdan sonra 

müzakirələrə daha öncə baĢlamıĢ dövlətlərin sırasına qatılması 

 Müzakirələrdəki irəliləyiĢin öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə paralel olacağı.
19

 

Avropa Ġttifaqının 7-9 dekabr 2000-ci il Nisadakı toplantısı əsasən Amsterdamda alınmıĢ 

qərarların həyata keçirilməsi məsələsinin müzakirəsi məqsədilə çağırılmıĢdı və həll olunmamıĢ 

məsələlərlə bağlı 2004-cü ildə yeni bir konfransın çağırılmasını qərar aldı.  

2002-ci il dekabrın 12-13-də keçirilmiĢ Kopenhagen zirvə toplantısından sonra yayılan bəya-

natda Kiprə və Türkiyəyə aid paraqraflar var idi və burada adanın cənubunun ―Kipr‖ adı altında AĠ-

na qəbulu ifadə olunurdu.  

Zirvə görüĢündən öncə burada alınacaq qərarların böyük əhəmiyyətə malik olacağı, artıq 

üzvlüyə qəbul məsələsinin Türkiyədən uzaqlaĢaraq AĠ-nın daxili problemi vəziyyətinə gədiyi, Tü-

rkiyənin Kopenhagen kriteriyalarına(1993) əməl edərək önə getməsinin AĠ daxilində ―maskaları 

düĢürdüyü‖ kimi fikirlər səslənməkdəydi. Avropa Ġttifaqının seçim qarĢısında oldugu bildirilərək 

qeyd olunurdu ki, ya AĠ Türkiyəyə ―yox‖ deyərək özünə olan bütün inamı itirəcək, ya da Türkiyəni 

qəbul edərək ―mədəniyyətərin toqquĢması‖kimi bir tezisə son qoyacaq.
9
 

17 dekabr 2004 tarixində Brüsseldə keçirilən AĠ Dövlət və Hökümət baĢçıları Zirvəsində 

1999-cu ildə Helsinkidə alınan qərar təsdiqlənmiĢ, Türkiyənin siyasi kriteriyaları yetərincə yerinə 

yetirmiĢ olduğu bildirilərək, üzvlük müzakirələrinin 3 oktyabr 2005 tarixində baĢladılması qərara 

alınıb. Üzvlük müzakirələri planlaĢdırıldığı tarixdə baĢlamıĢdır. 

Ankara AnlaĢmasına Əlavə protokola qoĢulma ilə bağlı Türkiyənin mövqeyi AĠ komis-

siyasına  29 iyul 2005-ci il tarixli məktubu vasitəsiylə bildirilmiĢdir. Bununla bərabər, Türkiyə 

tərəfi Əlavə protokolun imzalanmasının Kipr respublikasının heç bir Ģəkildə tanınması anlamına 

gəlmədiyini bildirmiĢdir. 

2004-cü ildə AĠ-nın bütünləĢməsində mühüm rol oynayacağı güman edilən Avropa konsti-

tusiyasının qəbul olunması ilə bağlı aparılan danıĢıqlar və 2005-ci ildə Fransanın bir müddət sonra 

isə Hollandiyanın konstitusiyanı qəbul etməkdən imtina etmələri birlik daxilində fikir ayrılıqlarının 

mövcudluğunu bir daha təsdiqlədi. 2007-ci ildə Lissabon sammitində konstitusiya əvəzinə onun bir 

qədər dəyiĢdirilmiĢ forması olan islahatlar paketi qəbul edildi
10

 

Digər tərəfdən, Fransa 2007-ci ildə beĢ fəslin (―11-Əkinçilik və kənd təsərrüfatı‖, ―17-Ġqtisadi 

və pul siyasəti‖, ―22-Regional siyasət və əsas vasitələrin koordinasiyası‖, ―33-Maliyyə və budcə 

qərarları‖, ―34-Qurumlar‖) müzakirəyə açılmasına, bu fəsillərin üzvlüklə birbaĢa əlaqəli olduğuna 

görə icazə verməyəcəyini açıqlamıĢdır. Fransa 22-ci fəsil üzərindəki 2013-cü ilin fevralında qal-

dırmıĢ və bu fəsil 5 noyabr 2013 tarixində Brüsseldə Hökümətlərarası Konfransda müzakirəyə 

açılmıĢdır.
11
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“DAĞLIQ QARABAĞ PROBLEMĠ” AZƏRBAYCAN – NATO MÜNASĠBƏTLƏRĠ 

KONTEKSTĠNDƏ : PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTĠVLƏR 

 

Azərbaycan 1991-ci ildə dünya birliyi sıralarına daxil olmağa, inteqrasiya proseslərinə 

qoşulmağa başladı və dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatı tərəfindən tanındı. Bu sırada NATO ilə 

əməkdaşlıq xüsusi rol oynayır. 1994-cü ildə Azərbaycan NATO-nun ―Sülh naminə tərəfdaşlıq‖ 

proqramına qoşuldu. Azərbaycan dövləti ümid edir ki, NATO-nun ―SNT‖ proqramında iştirak 

etmək ona Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin ədalətlə dayandırılmasına, işğal olunmuş 

Azərbaycan ərazilərinin azad edilməsinə, müharibənin bütün nəticələrinin aradan qaldırılmasına 

nail olmağa imkan verəcəkdir. 

Açar sözlər : Azərbaycan, NATO, ―Sülh naminə tərəfdaşlıq‖ proqramı, Dağlıq Qarabağ 

 

 

Карам МАМЕДОВ, 

доцент, Бакинский Государственный Университет 

Самира АГАМИРОВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

“НАГОРНО-КАРАБАХСКАЯ ПРОБЛЕМА” В КОНТЕКСТЕ ОТНОШЕНИИ 

АЗЕРБАЙДЖАН - НАТО: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

B 1991-ом году Азербайджан начал вступить в ряды международного сообщества, 

присоединится к процессу интеграции и был признан ведущей международной организацией 

в мире.  В этот момент сотрудничество с НАТО играет особую роль. В 1994 году 

Азербайджан присоединился к программе НАТО "Партнерство ради мира". Правительство 

Азербайджана надеется, что участие в программе НАТО "Партнерство ради мира" даст 

ему возможность справедливо остановить армяно-азербайджанский конфликт, 

освободить оккупированные азербайджанские территории и удалить все последствия 

войны суспензии и освобождения оккупированных азербайджанских территорий позволит 

нам добиться. 

Ключевые слова: Азербайджан, НАТО, программе "Партнерство ради мира", 

Нагорный Карабах. 
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"NAGORNO KARABAKH" PROBLEM IN THE CONTEXT OF  

 AZERBAIJAN - NATO RELATIONS: PROBLEMS AND PROSPECTIVES 

 

Azerbaijan began to join the ranks of the international community and integration processes 

in 1991 and was recognized by the influential international organizations of the world. In this case, 

the cooperation with NATO has a special role. In 1994, Azerbaijan joined "Partnership for Peace" 

program of NATO. Azerbaijani government hopes that participating in "Partnership for Peace" 

program of NATO will enable us the suspension of the Armenian-Azerbaijani conflict with justice, 

the liberation of the occupied Azerbaijani territories, to achieve the elimination of all the conse-

quences of the war. 

Key words: Azerbaijan, NATO, "Partnership for Peace" program, Nagorno Karabakh  

 

Sivilizasiyanın tarixi insan cəmiyyətinin inkiĢafı tarixidir. XX əsr bəĢər tarixinin bənzərsiz və 

son dərəcə mürəkkəb dövrlərindən birini təĢkil edir: baĢ vermiĢ hadisə və proseslərin rəngarəngliyi 

və mürəkkəbliyi, orijinallığı və zənginliyi baxımından bu son yüzilliyin tarixi analoqu yoxdur, çün-

ki məhz bu yüzillikdə bütün imperiyalar çökmüĢ, dünya xalqları öz müqəddəratını təyin etmiĢ, 

müstəqil dövlətlərini yaratmıĢ, daxili və beynəlxalq hüquq normaları ilə nizamlanan dünya dö-

vlətləri birliyi yaranmıĢdır ki, bunların sırasında gənc Azərbaycan Respublikası da özünə layiq yer 

tutmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikasının ―Dövlət müstəqilliyi haqqında‖ 18 oktyabr 1991-ci il Konsti-

tusiya aktından sonra XX əsrdə ikinci dəfə milli dövlətçilik bayrağı ucaltmıĢ respublikamız tədricən 

dünya birliyi sıralarına daxil olmağa, inteqrasiya proseslərinə qoĢulmağa baĢladı. Təsadüfi deyildi 

ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi aktının qəbulundan sonrakı tarix etibarilə olduqca qısa zaman 

kəsiyində ―qaynar müharibə‖ və ―soyuq sülh‖ siyasətinin üzvi Ģəkildə qoĢulduğu məmləkətə 

çevrildi, çünki dünya dövlətləri ―ġərqin qapısı‖ olan Azərbaycanda nüfuz dairələri əldə etmək, 

―Böyük Ġpək yolu‖na çıxmaq, Azərbaycan neftinin timsalında yeni, daha etibarlı və uzunmüddətli 

enerji mənbələrinə sahiblənmək uğrunda mübarizə meydanına atılmıĢdı. (1,səh 51-52) 

Azərbaycanın dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatları tərəfindən tanınması prosesində 

müstəqilliyimizin ilk mərhələsində mümkün olmuĢdu. Respublikamızın sıralarına daxil olduğu ilk 

beynəlxalq qurum Ġslam ƏməkdaĢlıq TəĢkilatı olmuĢdur. Azərbaycan 1991-ci il dekabrın 8-də ĠƏT, 

1992-ci il yanvarın 30-da ATƏT, martın 2-də isə BMT sıralarına qəbul olunmuĢdu ki, bu amillər 

respublikamızın müstəqil dünya dövləti və mühüm geosiyasi məkan kimi beynəlxalq aləmdə artan 

nüfuzunu göstərirdi. 

Müasir dünyanın nəhəng hərbi-siyasi qurumlarından olan NATO ( North Atlantic Treaty Or-

ganization ) 1949-cu il aprelin 4-də ABġ-ın təĢkilatçılığı və hərtərəfli yardımı nəticəsində meydana 

gəlmiĢdir. Müharibədən çıxmıĢ Qərbi Avropanın təkbaĢına ―Sovet təzyiqinə‖ davam gətirə 

bilməyəcəyini irəlicədən görən ABġ hərbi-siyasi fikri 1946-1949-cu illər ərzində aparılmıĢ elmi-

nəzəri və praktiki hazırlıqdan sonra bu təĢkilatı yaratmaqla hərbi qarĢıdurmanın xüsusilə güclü 

olduğu ―soyuq müharibənin‖ ilk onilliklərində Qərbi Avropanın müharibələrdən ―sığorta‖ etməyə 

nail oldu (6). 
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Sülh və əməkdaĢlıq haqqında NATO-nun Roma bəyannaməsi və yeni strateji konsepsiyası 

blok üzvlərinin müasir beynəlxalq vəziyyətin inkiĢafı dinamikasına yeni baxıĢlarını daha da 

məhkəmləndirmiĢdir. Roma bəyannaməsinin əsas müddəaları NATO ġurasının 1991-ci ilin deka-

brında keçirilən Brüssel sessiyasının qərarlarında daha da inkiĢaf etdirilmiĢ və konkretləĢdirilmiĢdir. 

SSRĠ-nin dağılması və MDB-nin yaranması ilə bağlı problemlər sessiyanın diqqət mərkəzində 

olmuĢdur. Qərb ilə ġərq arasında qarĢılıqlı münasibətlərin alternativsiz tənzimləmə institutu 

funksiyasını daĢıyacaq ġimali Atlantika ƏməkdaĢlığı ġurasının (ġAƏġ) fəaliyyətə baĢlaması da bu 

sessiyanın xarakterik cəhəti idi (7).  

1992-ci ilin martında ġAƏġ-nin tərkibi geniĢləndirildi və Azərbaycan da daxil olmaqla 11 

MDB dövləti bu quruma qəbul edildi. Beləliklə, Azərbaycan-NATO əməkdaĢlığı yeni inkiĢaf dö-

vrünə qədəm qoydu. ġuranın vəzifəsi təhlükəsizlik sahəsində əməkdaĢlığa və ölkələr arasında 

münasibətlərin inkiĢafına yardım göstərməkdən ibarət idi. 1997-ci ildə bu qurumun əvəzinə 

yaradılmıĢ Avratlantik TərəfdaĢlıq ġurasında Azərbaycan da təmsil olunur.    

1994-cü ildə ABġ prezidenti B.Klintonun təĢəbbüsünü qəbul edən NATO Avropanın bütün 

demokratik dövlətlərinə, MDB məkanında mövcud olan yeni müstəqil dövlətlərə, həmçinin ənənəvi 

bitərəflik mövqeyi tutan Avropa dövlətlərinə NATO ilə əməkdaĢlıq etmək və onun tərəfdaĢı olmaq 

təklifi ilə müraciət etdi. (2, səh 503)    

1994-cü ilə qədər Azərbaycan-NATO münasibətləri demək olar ki, epizodik və səthi xarakter 

daĢıyırdı. Lakin getdikcə ərazisində seperatçı qüvvələrin ciddi hərbi əməliyyatlar keçirdiyi, 

torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan hərbi birləĢmələri tərəfindən iĢğal edildiyi Azərbaycanın 

qüdrətli beynəlxalq təĢkilatlarla, xüsusən NATO ilə əməkdaĢlığa daha böyük ehtiyacı hiss edilirdi 

(8). 

Əvvəla, Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həll olunmasında, respublikamızın iĢğal edilmiĢ 

torpaqlarının azad edilməsində, bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün öz doğma 

yurdlarına dönməsində NATO kimi nüfuzlu təĢkilatın böyük rol oynaya biləcəyi inkaredilməz fak-

tdır. ġimali Atlantika Bloku ilə yaradılan əlaqələrin və əməkdaĢlığın müstəqil Azərbaycan dövləti 

üçün mühüm əhəmiyyəti bir də onunla ölçülür ki, respublikamız ―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ 

proqramına qoĢulmaqla həm NATO-nun müxtəlif struktur və institutları vasitəsilə dünyanın kollek-

tiv təhlükəsizlik sisteminə daxil olmaq, öz təhlükəsizliyini beynəlxalq təhlükəsizlik məsələləri ilə 

uyğunlaĢdırmaq, həm də bloka daxil olan 26 ölkə ilə ayrı-ayrılıqda və birgə sülhməramlı və human-

itar aksiyalarda  iĢtirak etmək imkanı qazanır. 

ġimali Atlantika ƏməkdaĢlıq ġurasının 1994-cü il yanvarın 10-11-də Brüsseldə, NATO-nun 

iqamətgahında keçirilən sessiyasında iĢtirak edən dövlət və hökumət baĢçıları ―Sülh naminə 

tərəfdaĢlıq‖ proqramı adlı tarixi sənəd qəbul etdilər. Sənədin giriĢ hissəsində qeyd edilir ki, ġimali 

Atlantika Ġttifaqı ölkələrinin liderləri NATO və digər dövlətlər arasında münasibətləri dəyiĢdirməyə 

və tənzimləməyə imkan verən real proqram iĢləyib hazırlamıĢlar. ―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ 

proqramı ġimali Atlantika Ġttifaqı və onun tərəfdaĢları arasında təhlükəsizlik sahəsində yeni müna-

sibətlərin formalaĢması üçün əlveriĢli Ģərait yaradır. Əvvəla, proqram çərçivəsində tərəfdaĢ dö-

vlətlərə NATO-nun siyasi və hərbi orqanlarının iĢində iĢtirak etmək təklif olunmuĢdur. Insan hüquq 

və azadlıqlarının, demokratik prinsiplər əsasında sülhün və ədalətin müdafiəsi məsələsi təklif 

olunan tərəfdaĢlığın baĢlıca qayəsini təĢkil edir. Ikincisi, proqrama qoĢulan ölkələr demokratik 

cəmiyyətə və beynəlxalq hüquq qaydalarına sadiq qalacaqlarına dair öhdəlik götürürlər. Bundan 

baĢqa, proqramın iĢtirakçıları hər bir dövlətin ərazi bütövlüyünün və siyasi müstəqilliyinin zərərinə 

olaraq qüvvə tətbiq etmədən imtina etməyi, həmçinin mövcud sərhədlərə hörmətlə yanaĢmağı və 

mübahisəli məsələləri dinc vasitələrlə həll etməyi də öz öhdələrinə götürürlər.  
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―Sülh naminə tərəfdaĢlıq‖ proqramının mahiyyətini onun əsas müəllifi ABġ prezidenti 

B.Klinton belə izah etmiĢdir : ―Avropa üçün ən yaxĢı gələcək hər yerdə demokratiyanın 

geniĢləndirilməsində, bazar iqtisadiyyatının inkiĢafında, ümumi təhlükəsizlik naminə bütün 

xalqların əməkdaĢlığındadır‖ (2, səh 505). 

Azərbaycanın ―SNT‖ proqramına qoĢulması bütövlükdə Zaqafqaziyada qüvvələr balansında 

yeni keyfiyyət dəyiĢikliyi yaratdı. Respublikamız say etibarilə 15-ci, keçmiĢ SSRĠ respublikaları 

içərisində isə Ukrayna, Moldova və Gürcüstandan sonra 4-cü dövlət idi ki, tərəfdaĢlıq proqramına 

qoĢulurdu. 

Burada öncə AR XĠN-in ölkəmizin NATO ilə əməkdaĢlığı ilə bağlı ―Azərbaycan Respu-

blikasının mövqeyinə dair‖ tezislərini qeyd etmək lazımdır. BeĢ bölmədən ibarət olan tezislərdə bu 

kimi çoxönəmli və köklü məsələlərə toxunulurdu: 1. Azərbaycanın Avropa və Avratlantika struktur-

larına inteqrasiyası. 2. NATO-nun ġərqə doğru geniĢlənməsi və AR-in mövqeyi. 3. AR-in ―SNT‖ 

proqramında iĢtirakı və bunun əsas fəaliyyət istiqamətləri. 4. ―Avropada Adi Silahlı Qüvvələr 

(―AASQ‖) haqqında Müqavilə‖ çərçivəsində Cinah saziĢləri Paketi və AR-in maraqları, mövqeyi. 5. 

XXI əsr Avropasının ümumi təhlükəsizlik modeli.  Bu tezislər Azərbaycan tərəfinin öz maraqları 

əsasında gəldiyi aĢağıdakı qənaətləri və tutduğu mövqeni də öyrənməyə imkan verir: Avratlantik 

məkana və  NATO strukturlarına inteqrasiyasının AR üçün taleyüklü önəmi; blokun geniĢlənməsinə 

dəstək və Rusiyanın antiNATO fəaliyyətinə qoĢulmamaq; Azərbaycanın blokalara qoĢulmamaq – 

hərbi müttəfiqlərsiz və xarici bazalarsız dövlət olmaq istəyi; NATO-Rusiya münasibətlərində digər 

(ən əsası da kiçik) xalqların mənafelərinə zidd güzəĢtlərin yolverilməzliyi; Bakıda NATO idarəsinin 

təĢkili; ―AASQ‖ Müqaviləsi çərçivəsində əməkdaĢlıq; Ümumavropa təhlükəsizliyi modelinə müsbət 

yanaĢma və s.( 3, səh 44) 

Buxarest sammiti (2008-ci il aprel) NATO-nun indiyəqədərki tarixində ən geniĢ tərkibli 

Zirvə görüĢü hesab olunur. Bloka üzv dövlətlərin, habelə MDB-yə daxil olan 7 ölkənin (hətta ney-

tral Türkmənistanın) baĢçılarının qatıldığı – Avropada ən böyük və dünyada isə Pentaqondan sonra 

ikinci nəhəng bina olan ÇauĢesku sarayında keçirilən – bu sammitdə 3500 nümayəndə (700-ü ABġ-

dan), habelə 49 ölkədən 3000-dən çox jurnalist iĢtirak edirdi. Xorvatiya və Albaniyanın bloka qəbu-

lu ilə öz geniĢlənməsinin 6-cı raundunu yaĢayan NATO-nun bu sammitində Makedoniya, Ukranya, 

Gürcüstanın üzvlüyünün perspektivləri də nəzərdən keçirildi. 

Bu, iki postsovet respublikasının NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı müvqelər sammitdə qalmaqal 

yaratdı. ABġ onların tezliklə bloka qəbuluna çağırsa da Fransa, Almaniya, Rusiya və digərləri 

tərəddüdlü mövqe tuturlar. Fransa ―yaĢıl iĢıq olmaycaq‖ kimi yanaĢmaya üstünlük verdi. Almaniya 

―Ukranya əhalisinin fikri bölünmüĢdür‖ və ―Gürcüstanda etnik münaqiĢələr vardır‖ tezislərindən 

çıxıĢ etdi. ġantaj siyasətinə sadiq olan Rusiya ―Ukranya parçalana bilər‖, ―Abxaziya və Cənubi 

Asetiyanı tanımaqla ―bufer zona yaradılması‖ kimi hadisələrini səsləndirdi: (SözgəliĢi, Rusiya 

2008-ci ili avqustunda Gürcüstana hərbi təcavüz edərək Abxaziya, Cənubi Asetiya ərazilərinə qoĢun 

yeritdi və onların ―müstəqilliklərini tanıdı‖ ) (3, səh 48) 

Bu və digər proseslər, Cənubi Qafqazdakı hazırkı durum, Rusiyanın yaxın xaric (postsovet) 

dövlətlərinə qarĢı təcavüzkar niyyətlərinin və hərəkətlərinin güclənməsi NATO-nun ġərqə doğru 

geniĢlənməsi və Azərbaycanın mövqeyi məsələsini bir daha aktuallaĢdırmıĢ, ciddi Ģəkildə gündəmə 

gətirmiĢdir. Ukranya və Gürcüstanın NATO-ya üzvlük məsələsində birmənalı strateji seçim 

etmələri, yəni bloka qəbul olunmaq istəmələrindən fərqli olaraq Azərbaycan hələlik tərəddüdlü 

mövqe tutur. O , bir növ, dilemma – üzvlük, yoxsa neytrallıq – qarĢısındadır. 
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ġimali Atlantika Bloku ilə əməkdaĢlığı dərinləĢdirmək xətti götürmüĢ Azərbaycana 1999-cu 

ilin mayında NATO Parlament Assambleyasının PolĢada keçirilən sessiyasında həmin qurumda 

müĢahidəçi statusu verildi. 

Həmin ildə Azərbaycan NATO ilə əməkdaĢlığında yeni addım atıldı. Sentyabr ayında respu-

blikamızın Silahlı Qüvvələrinin sülhməramlı taqımı Türkiyə taboru tərkibində ilk dəfə Kosovoda 

beynəlxalq sülhyaratma əməliyyatlarında iĢtirak etmək üçün həmin bölgəyə ezam olundu. 

Azərbaycan hərbiçilərinin beynəlxalq sülhməralı qüvvələr tərkibində iĢtirakı ordumuzun NATO 

standartlarına uyğun olaraq formalaĢdırılması, zəruri təcrübənin qazanılması və respublikamızın 

beynəlxalq nüfuzunun artması baxımından mühüm əhəmiyyət daĢıyırdı. 

Azərbaycan NATO ilə əməkdaĢlığın inkiĢafında maraqlı olduğunu konkret praktiki tədbirləri 

ilə təsdiq edir. Kosovo və Əfqanıstanda beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr tərkibində öz missiyasını 

uğurla yerinə yetirən Azərbaycan 2003-cü ilin mayında beynəlxalq koalisiya qüvvələrinin 

tərkibində Ġraqda keçirilən sülhməramlı əməliyyatlarda iĢtirak haqqında qərar qəbul etdi. Bununla 

da erməni terrorizmindən ziyan çəkmiĢ respublikamız beynəlxalq terrorizmə qarĢı  mübarizədə dü-

nya dövlətlərinin ön sırasında olduğunu nümayiĢ etdirdi.  

NATO kimi nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatla tərəfdaĢlığın geniĢlənməsi Azərbaycanın xarici 

siyasətində əsas istiqamətlərdən birini təĢkil etdiyinə görə ölkə rəhbərliyi qəbul edilmiĢ qərarların 

və əldə olunmuĢ razılaĢmaların həyata keçirilməsi sahəsində ardıcıl siyasət yeridir. Azərbaycan 

Prazidenti Ġlham Əliyevin 2004-cü ilin may ayında Brüsselə səfəri zamanı NATO-nun baĢ katibi ilə 

ikitərəfli əməkdaĢlığın inkiĢafı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin həlli pros-

esi, maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Eyni zamanda 

Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin hazırladığı ―Fərdi TərəfdaĢlıq üzrə Əməliyyat Planı‖nı NATO-

nun baĢ katibinə təqdim edib (9). 

Azərbaycan-NATO münasibətləri son illərdə qarĢılıqlı maraqlar əsasında uğurla inkiĢaf edir. 

Rəsmi Bakı alyansla münasibətlərini regionun geosiyasi özəlliklərini nəzərə almaqla inkiĢaf 

etdirmək, sülh və təhlükəsizliyin qorunması üçün hərbi-siyasi sahədə birgə proqramlar həyata 

keçirmək niyyətini açıq bildirir. ―SNT‖ və ―Fərdi ƏməkdaĢlıq üzrə Fəaliyyət Proqramı‖ 

çərçivəsində əməkdaĢlıq ölkəmizə NATO-nun hərbi strukturları ilə əlaqələrini möhkəmləndirmək, 

birgə təlimlər keçirmək, hərbi kadrların hazırlanmasında blokun təcrübəsindən bəhrələnmək imkan-

ları yaratmıĢdır. Bu əməkdaĢlıq strateji məzmun kəsb etməklə regionun mühüm enerji layihələrinin 

təhlükəsiz gerçəkləĢdirilməsinə də əsaslı təminat verir (4). 

AR-in NATO-ya daxil olması məsələsi ətrafında respublikada fərqli yanaĢma-mövqelər 

mövcuddur və bu da təbiidir. Bununla bağlı bir sıra politoloq-diplomat dəyərləndirmələri diqqət 

mərkəzindədir. Azərbaycanın yaxın gələcəkdə NATO-ya üzvlüyünü imkansız sayan və respu-

blikamızın bloka daxil olmasının onu xeyli problemlərlə, təhlükələrlə üzləĢəcəyini iddia edənlərin 

istinad etdikləri səbəblərdən bəzilərinə nəzər salaq. 

Birincisi,  NATO-ya üzvlüyün elə onun qəbul qaydaları prinsipləri və nizamnaməsi 

tərəfindən əngəllənməsi. Nizamnaməyə görə, ―digər ölkələrə ərazi iddiaları olan və ya digər ölkələr 

tərəfindən ərazi iddialarının obyekti olan ölkələr bloka qəbul edilə bilməz‖. Bu hal-hazırda və yaxın 

perspektivdə AR-in NATO-ya yolunu bağlayan əsas maneə hesab olunur. Çünki Azərbaycan digər 

dövlətlərə qarĢı ərazi iddialarında olmasa da, özü Ermənistanın əsassız torpaq iddiaları ilə 

üzləĢmiĢdir, habelə onun tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalmıĢdır. 

Ġkincisi,  Azərbaycanın NATO-ya üzv olmasının ölkəmizi bəzi qonĢu dövlətlərdən 

qaynaqlanan təhlükələrlə üzləĢdirməsi. Burada söhbət NATO-nun ġərqə doğru geniĢlənməsinə və 

AR-in də ona daxil olmasına qarĢı çıxan ―Rusiya-Ġran-Ermənistan üçbucağı‖ dövlətlərindən gedir. 
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Bu sırada əsas yeri Rusiya tutur. Bununla bağlı baĢqa bir yanaĢmaya görə isə Azərbaycanın NATO-

ya meyllənməsinə və onunla əməkdaĢlığı alyansa üzvlük səviyyəsinə çatdırmaq istəməsinə də 

―Rusiya amili‖ ciddi təsir göstərmiĢdir. Yəni onun Azərbaycana yönəlik planları, Ermənistan va-

sitəsilə torpaqlarımızı iĢğala məruz qoyması, Respublikamızın ―neft siyasəti‖nə əngəllər törətməsi 

və s. ölkəmizin Qərbə inteqrasiyasını, NATO-ya meyllənməsini ĢərtləndirmiĢdir.  

Azərbaycanın qüvvətlənməsini, onun NATO ilə əməkdaĢlıq vasitəsilə əlavə imkanlar əldə 

etməsini əsla istəməyən Ġran və Ermənistan da dövlətimizə vaxtaĢırı problemlər yaradırlar. Ona 

görə də bunları mütləq nəzərə almaq lazımdır: Ġran AR-in NATO-ya üzvlüyünü ABġ-ın onun 

sərhədlərinə çıxması, Xəzərə gəlməsi kimi qiymətləndirirlər. Digər yandan, Ermənistan-Azərbaycan 

münaqiĢəsi hələ də tənzimlənməyibdir və onlar arasında müharibə Ģəraiti davam etməkdədir. 

Məlum üçbucaqdan Azərbaycana edilən güc nümayiĢi vəziyyətdən çıxıĢ yolunu AR-in NATO-ya 

inteqrasiyasında görməyə əsas verir.  

Üçüncü, NATO-nun ABġ-ın geostrategiyasının və iqtisadi maraqlarının gerçəkləĢdirilməsi 

aləti olması. Bu yöndə bəzi ekspertlər belə hesab edirlər ki, blokun geniĢlənməsi ABġ-ın hərbi-

siyasi kompleksi üçün yeni bazarların açılmasına yönəlik korporativ maraqdır. Və Azərbaycan da 

alyansa daxil olmaqla öz neft gəlirləri lüzumsuz  hərbi xərclərə sərf etməklə ağır duruma düĢə bilər.  

 Dördüncü,   elə Qərbin (ABġ-ın) bəzi siyasətçi və analitiklərinin NATO-nu vaxtı keçən al-

yans – ―Soyuq müharibə‖nin qalığı kimi – səciyyələndirmələri. Belə ki, ABġ konqresmenlərindən 

R.Raul 2004-cü ildə Parlament çıxıĢlarından birində demiĢdi ki, NATO baĢqa dövrün, yəni “Soyuq 

müharibə”nin mirasıdır və indi mövcud ola bilməz; onun geniĢlənməsi isə ABġ-ın dövlət mara-

qlarına xidmət etmir və gələcəkdə ölkənin milli təhlükəsizliyinə problemlər yarada bilər. Qərbdəki 

bu kimi antiNATO baxıĢlar, təbii olaraq, Azərbaycandakı bəzi mövqelərə də təsir göstərir. 

Bu cür baxıĢlardan əlavə AR-in NATO-ya qəbulunu dəstəkləyən və bunu çox zəruri sayan 

mövqelər  və yanaĢmalar da üstünlük təĢkil edir. Onların nöqteyi-nəzərincə, Azərbaycan alyansın 

strateji proqramlarında (layihələrində) fəal iĢtirak edərək ona üzvlük məsələsinə ehtiyatlı və 

həssaslıqla yanaĢmaqla son nəticədə bloka daxil olmalıdır. Belə bir yanaĢmaya dünyanın ən böyük 

və güclü hərbi-siyasi alyansın yeni BaĢ katibi A.Rasmussenin mövqeyi də yetərli əsaslar verir. 

Onun  qənaətinə görə, NATO Güney Qafqaz ölkələri də daxil olmaqla bütün tərəfdaĢlarına dair 

prinsiplərinə daima sədaqətli olacaqdır. BaĢ katib habelə alyansın geniĢlənməkdə israrlı olacağını – 

Ukranya ilə Gürcüstanın və digərlərinin gələcəkdə üzvlüyə qəbul ediləcəklərini, onlara lazm gələn 

dəstəyin veriləcəyini vurğulamıĢlar (3, səh 59) 

Azərbaycan rəsmi dairələri belə hesab edirlər ki, NATO-nun ətrafında istənilən inteqrasiya 

prosesləri müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Belə konsolidasiya Avropada və ümumiyyətlə, 

planetimizdə əks-cəbhələĢmənin qarĢısını almaqda irəliyə doğru addım hesab olunur (2, səh 509) 

―SNT‖ proqramı dövlətimiz üçün təhlükə yarada bilən qüvvələrin neytrallaĢmasında və ölk-

əmizin xarici təzyiqlərdən qorunmasında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Bu, həm də Azərbaycanın 

NATO üzvü olan, demokratiya və bazar iqtisadiyyatı sahəsində böyük təcrübəyə malik ölkələrlə 

inteqrasiyasının sürətlənməsi, onlarla əməkdaĢlığın yeni yollarının açılması deməkdir (10). 

NATO ilə əməkdaĢlıq Azərbaycan üçün bir sıra baĢqa mühüm sahələrdə də cəlbedici perspek-

tivlər açır. Azərbaycan Respublikasının NATO ilə strateji təhlükəsizlik, demokratik təsisatları, azad 

bazar iqtisadiyyatının inkiĢafı, yeni texnologiyanın respublika həyatına cəlb edilməsi və s. sahələrdə 

əməkdaĢlığına xüsusi ehtiyac duyulur. NATO-nun bu sahələrdə əməkdaĢlıq üçün geniĢ imkanlar 

açan bir sıra komitələri – mədəniyyət və informasiya, elmi məsələlər, müasir cəmiyyət, mülki 

cəmiyyət məsələləri üzrə fövqəladə planların iĢlənib hazırlanması bürosu, boru kəmərlərinin 

çəkilməsi və istismarı komitələri və s. mövcuddur. 
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Azərbaycanla NATO arasında əməkdaĢlıq nəinki təkcə respublikamız, eyni zamanda NATO 

üçün də sərfəlidir. Belə ki, NATO-nun gələcəkdə böyük strateji əhəmiyyətə malik Qafqaz regionu-

na, Yaxın və Orta ġərqə doğru geniĢlənməsi ilə əlaqədar Azərbaycan ən əhəmiyyətli ölkə rolunu 

oynaya bilər. 

Azərbaycan dövləti ümid edir ki, NATO-nun ―SNT‖ proqramında iĢtirak etmək ona Erməni-

stan-Azərbaycan münaqiĢəsinin ədalətlə, dincliklə dayandırılmasına, iĢğal olunmuĢ Azərbaycan 

ərazilərinin azad edilməsinə, müharibənin bütün nəticələrinin aradan qaldırılmasına nail olmağa 

imkan verəcəkdir. Çünki NATO üzvü olan dövlətlər hər hansı ölkənin sərhədlərinin silah gücünə 

dəyiĢdirilməsini yolverilməz sayırlar. Sənədin bu müddəaları ümid etməyə əsas verir ki, Qafqaz re-

gionunda vəziyyətin nizama salınması üçün NATO ölkələri üçün konkret əməli addımlar atacaqlar. 

Bunu NATO baĢ katibinin müavini S.Balansinonun mətbuat konfransında söylədiyi sözlər də sübut 

edir. O bildirmiĢdir ki, ―bu proqramın iĢtirakçısı kimi, Azərbaycan Respublikası özünün məruz qal-

dığı münaqiĢə ilə bağlı məsləhətləĢmələr keçirilməsi barədə müraciət edərsə, biz buna böyük 

diqqətlə yanaĢacaq və belə məsləhətləĢmələr keçirəcəyik‖. 

Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Cənubi Qafqaz müxtəlif dövlətlərin mənafelərinin 

toqquĢduğu və kəsiĢdiyi bir regiondur. Azərbaycan Respublikası keçmiĢ SSRĠ respublikaları 

arasında dördüncü olaraq ―SNT‖ proqramına qoĢulmuĢ və Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi vəziyyət 

yaratmıĢdır.  

Bu vəziyyətin səciyyəvi cəhəti ondan ibarətdir ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqiĢəsinin ni-

zamlanması əvvəllərdə olduğu kimi, yalnız MDB-nin və ATƏT-in deyil, həm də NATO-nun im-

kanlarından istifadə edilməklə həll oluna bilər. 

Antiterror koalisiyasının üzvü olan Azərbaycanın hərbi bölmələri NATO qüvvələri tərkibində 

Əfqanıstanda və Ġraqda, həmçinin bir müddət Kosovada həyata keçirilən sülhyaratma missiyasında 

yaxından iĢtirak etmiĢdir. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan regional müstəvi ilə yanaĢı, qlobal mi-

qyasda da təhlükəsizliyə töhfə verən ölkədir. Öz növbəsində, NATO rəsmiləri münaqiĢə ocaqlarının 

söndürülməsində qlobal planda sülh və sabitliyin təminatında Azərbaycanın potensialını yüksək 

qiymətləndirirlər (5) 

Lakin qlobal siyasi vəziyyətdə baĢ verən dəyiĢikliklərdən asılı olaraq, Rusiyanın NATO ilə 

münasibətlərinin xarakteri dəyiĢə bilər. Buna görə də Azərbaycan diplomatiyası Rusiyanın və baĢqa 

dövlətlərin NATO ilə münasibətlərini, onların mövqeyini diqqətlə öyrənir və öz siyasi fəaliyyətini 

buna uyğunlaĢdırır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, NATO ilə münasibətlər məsələsində Qafqaz dövlətlərinin mövqeləri 

fərqlidir. Azərbaycan və Gürcüstan NATO ilə əməkdaĢlıq proqramlarında fəal iĢtirak etdikləri hal-

da, Ermənistan bu əlaqələrə xüsusi maraq göstərmir, Rusiya ilə hərbi əməkdaĢlığa üstünlük verir, 

alyansın ġərqə doğru geniĢlənməsinin əleyhinə çıxıĢ edir.  

Azərbaycanın NATO-ya qəbul edilməsində maraqlı olmayan ölkələr mövcud olsa da bu, əsas 

maneə deyildir. Alyansın nizamnaməsində deyilir ki, ―digər ölkələrə ərazi iddiaları olan və ya digər 

ölkələr tərəfindən ərazi iddialarının obyekti olan ölkələr bloka qəbul edilə bilməz‖ . Bu isə bugünkü 

mərhələdə ən əsas maneədir. 
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Ġsmayıl EYYUBOV, 

dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

 

NƏRĠMAN NƏRĠMANOVUN ĠCTĠMAĠ-SĠYASĠ GÖRÜġLƏRĠ 1870-1925  

 

―Nəriman Nərimanov öz dövrünün, yaşadığı mühitin  

çərçivəsində böyümüş, görkəmli simadır, böyük xadimdir‖ 

Heydər Əliyev 

 

XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda ictimai-siyasi fikrin inkişafında böyük 

xidmətləri olan tarixi şəxsiyyətlərdən biri də Nəriman Nərimanov olmuşdur. 

Nəriman Nərimanov eyni zamanla yazıçı, publisist, inqilabçı, dövlət xadimi kimi tanınmışdır. 

O, zəhmətkeş kütlələrin siyasi dünyagörüşlərinin formalaşmasında yaxından iştirak etmişdir. 

Nəriman Nərimanov inqilabi mübarizəsi isə sadə müəllimlikdən dövlət xadimi vəzifəsinə 

yüksəlmişdir. N.Nərimanov Azərbaycan xalqının sevimlisi olmuşdur. Nəriman Nərimanovun 

fəaliyyətini ulu öndərimiz Heydər Əliyev də yüksək qiymətləndirmişdir. 

Açar sözlər: Nəriman Nərimanov, diplomatik portret, ictimai-siyasi xadim 

 

 

Исмайыл ЭЙЮБОВ, 

доцент, Бакинский Государственный Университет 

 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЕДЫ  

НАРИМАН НАРИМАНОВА 1870-1925 

 

Одним из исторических личностей,оказавшего воздействие на развитие социально-

политической мысли конца 19 – начала 20 в. , был Н.Нариманов. Одновременно Н.Нариманов 

был известен как публицист, писатель, революционер и государственный деятель. Он 

близко участвовал в формировании политического мировоззрения у трудящихся масс. 

Н.Нариманов вознѐсся от простого преподавателя до государственного деятеля.  

Н.Нариманов был любимец азербайджанского народа. Деятельность Н.Нариманова была 

высоко оценена Г.Алиевым  

Ключевые слова: Нариман Нариманов, дипломатического портрет, социального и 

политического деятеля 

 

 

Ismayil EYYUBOV, 

associate professor, Baku State University 

 

SOCIAL-POLITICAL MEETING OF NARIMAN NARIMANOV 1870-1925 

 

Nariman Narimanov was one of the most important figures in development process of socio-

political thought in the late of XIX century and beginning of XX century in Azerbaijan. 

At the same time, Nariman Narimanov was known as a writer, publicist, revolutioner, states-

man. He played an important role in formation process of political thoughts of working mass. 
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Nariman Narimanov rised from ordinary teacher to statesman position. Nariman Narimanov was of 

favor of Azerbaijanians. The activity of Nariman Narimanov was appreciated by our great leader – 

Heydar Aliyev. 

Key words: Nariman Narimanov, diplomatic portrait, social and political figure 

 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ictimai-siyasi fikrinin inkiĢafında 

böyük xidmət göstərən mütəfəkkirlərdən biri də Nəriman Nərimanov olmuĢdur. 

N.Nərimanov 1870-ci ildə Tbilisdə anadan olmuĢdur. O, kiçik yaĢlarından əmisi Əlimirzənin 

köməyi ilə ərəb və rus dillərini öyrənmiĢdir.  

1879-cu ildə Tbilisdə Qafqaz ġeyxülislam nəzarəti altında olan altısinifli ruhani məktəbinə 

daxil olmuĢdur. 1885-ci ildə oranı bitirib Qori Müəllimlər Seminariyasının ibtidai hazırlıq kursuna 

daxil olur. 1890-cı ildə isə Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirmiĢdir. 20 yaĢlı N.Nərimanov 1890-

cı il sentyabrın 1-də Tbilis quberniyasının Borçalı qəzasındakı Qızılhacılı kənd ibtidai məktəbində 

müəllimlik fəaliyyətinə baĢlamıĢdır. 

1891-ci ildə Bakıya gəlir. S.Qənizadənin və H.Mahmudbəyovun köməyi ilə Bakıda yeni 

açılmıĢ Pobedonostsevin gimnaziyasında hazırlıq sinfində dərs deyir. 

N.Nərimanov 1891-1900-cu illərdə ―Nadanlıq‖, ―Dilin bəlası‖, ―Bahadır və Sona‖, ―Nadir Ģah‖ 

kimi əsərlərini yazır. Eyni zamanda N.V.Qoqolun ―MüfəttiĢ‖ əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə 

edir. Bu dövrdə o, ―Türk – Azərbaycan dilinin müxtəsər sərf nəhvi‖, ―Ruslar üçün müəllimsiz Türk 

dilini öyrənməkdən ötrü asan kitabça‖, ―Müsəlmanlar üçün müəllimsiz rus dilini öyrənməkdən ötrü 

asan kitabça‖ adlı əsərlərini də yazmıĢdır.  

N.Nərimanov həyat fəaliyyətinin ilkin dövrlərində maarifçilik ideyalarına üstünlük vermiĢdir. 

O dövrdə ictimai inkiĢafın qanunauyğunluqlarına bələd olmadığından xalqın istismar və hüquqsu-

zluğunun baĢlıca səbəbini onların savadsızlığında, mədəni geriliyində görürdü. Özünün ―Nadanlıq‖, 

―Nadir Ģah‖, ―ġamdan bəy‖ kimi pyeslərində feodal cəmiyyətinin mahiyyətini deyil, onun konkret 

eybəcərliklərini canlandırmıĢdır. O, bu əsərlərdə mövcud mühitin dəhĢətli mənzərəsini tənqid edir. 

Lakin özü bundan ilkin dövrlərdə inqilabi nəticə çıxara bilmirdi. Xalqın ağır vəziyyətdən çıxması 

üçün elm və mədəniyyətin, maarifin yüksəlməsini əsas götürürdü. Xalqı azadlığa çıxarmaq üçün o 

bəzi hakim siniflərə müraciət edir. Onları insaflı və mərhəmətli olmağa çağırırdı. O, feodal 

quruluĢuna, mövhumata, mürtəce qüvvələrə qarĢı cəmiyyətin tərəqqipərvər qüvvələrini, elmi, 

maarifi, həqiqəti əsas götürürdü.  

Nəriman Nərimanov siyasi baxıĢlarında dövlət quruluĢuna münasibət bəslərkən Maarifçi 

monarxiya, Konstitusiyalı monarxiya və demokratiyalı respublika dövlət formalarına münasibət 

bəsləmiĢdir. 

1905-ci il inqilabının güclü çırpıntıları N.Nərimanovu inqilabi mübarizənin ön sıralarına atır. 

Həmin dövrdə o ―Hümmət‖ sosial-demokrat qrupuna daxil olur. Onun siyasi fəaliyyətində yeni 

dövr baĢlayır. Onların proqramında öz müqəddəratını təyin etmək hüququ və milli məsələ ilə bağlı 

məsələlər mühüm yer tuturdu. 

Bu dövrdə N.Nərimanovun siyasi görüĢlərində dövlət məsələsi ön plana çəkilmiĢdir. O, aydın 

dərk edirdi ki, xalqın siyasi Ģüurunu yüksəltmək, onu öz vətəndaĢlıq hüquqları uğrunda fəal müba-

rizəyə hazırlamaq üçün zəhmətkeĢlərin Ģüurunda dərin kök salmıĢ köhnə irticaçı dini təsəvvürləri 

darmadağın etmək lazımdır.  

O, monarxiya quruluĢundan danıĢarkən göstərirdi ki, mütləq monarxiya quruluĢundakı ha-

kimiyyət irsən nəsildən-nəslə keçir, dövlət hakimiyyəti padĢahın ixtiyarında olur. Belə quruluĢda 

hökmdarın fəaliyyəti heç bir qanuna tabe edilmir. O, xalqla hesablaĢmır. Hökmdar belə hesab edir 
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ki, bütün ölkə, millət, dövlət, qanun hamısı yalnız bir ondan asılıdır. O, qeyd edirdi ki, ―belə dö-

vlətdə camaat, rəiyyət tənəzzülə qalır, elm və məiĢət tərəqqi etməz, zülm getdikcə artar, aclıq mey-

dana gələr, əxlaq-ətvar pozular ... Belə bir səltənət monarxiya-absolyutizm adlanıb rəiyyətin mürur 

ilə puç olmasına səbəb olar, rəiyyət isə ağzı bağlı qul olub ancaq xərc və soldat verməkdən baĢqa 

vətənin iĢlərinə qarıĢa bilməz‖. 

N.Nərimanov mütləq monarxiya quruluĢunu səciyyələndirərkən əslində çar mütləqiyyətini 

nəzərdə tuturdu. Onun yaramaz, xalqa zidd quruluĢ olduğunu açıq göstərirdi. 

N.Nərimanov Konstitusiyalı monarxiyanı mütləq monarxiyaya nisbətən mütərəqqi quruluĢ 

olduğunu söyləyirdi. O, qeyd etmiĢdir ki, Konstitusiyalı monarxiya quruluĢunda hökmdarın ha-

kimiyyəti qismən konstitusiya ilə məhdudlaĢır. Lakin o, qeyd edirdi ki, heç bir konstitusiya feodal 

monarxiya dövlətinin təbiətini dəyiĢdirə bilməz, xalqa bərabərlik və azadlıq verə bilməz. Bunun 

üçün quruluĢun özü kökündən dəyiĢilməlidir.  

N.Nərimanov 1906-cı ildə yazdığı məqalələrində və əsərlərində demokratik respublika 

ideyasını müdafiə etmiĢdir. Burjua demokratik respublikasının deyil, xalq hakimiyyətinin tərəfdarı 

kimi çıxıĢ edir. O, irəli sürdüyü ―Dövlət xalq üçündür‖ Ģüarı ilə zəhmətkeĢləri xalq dövləti uğrunda 

mübarizəyə çağırırdı. 

N.Nərimanov qeyd edirdi ki, demokratik respublika elə bir quruluĢdur ki, orada ―Umurat-

dövlət rəiyyətin ixtiyarında olar ... rəiyyət icma edib öz vətəndaĢlarından əqilli, mərifətli, fərasətli, 

möhtərəm bir Ģəxs seçib hamı umratı bir neçə ilin ərzində onun ixtiyarına verər. Rəiyyət tərəfindən 

seçilmiĢ rəisi-cümhur rəiyyətin xeyirxahı olub dövlətə rövnəq verir isə, əlbəttə onu yenə də 

seçirlər ... Belə səltənətdə azadlıq artacaq, insanlar tərəqqiyə çatar, millət və dövlət qabağa gedər‖. 

N.Nərimanov ən çox demokratik respublika formasına üstünlük verir. O, qeyd edirdi ki, dö-

vlət xalqın mənafeyini nəzərə almalıdır. 

N.Nərimanov dövlətin mənĢəyi ilə əlaqədar problemlərə də diqqət yetirmiĢdir. O, bu ideyanı 

Marksizm mövqeyindən izah etməyə çalıĢmıĢdır.  

N.Nərimanovun ictimai-siyasi dünyagörüĢü maarifçilikdən inqilabi demokratizmə və oradan 

da Marksizm-Leninizmə qədər uzun bir yol keçmiĢdir. Onun siyasi görüĢlərinin ayrı-ayrı 

mərhələləri arasında mühüm fərqlərin özünəməxsus xüsusiyyətlərinin olmasına baxmayaraq bu dö-

vrlərin bir-biri ilə sıx əlaqəsi olmuĢdur. Öz siyasi fəaliyyətinə maarifçiliklə baĢlayan N.Nərimanov 

sonda peĢəkar inqilabçı kimi yetiĢmiĢdir.  

N.Nərimanov uzun müddət gərgin mübarizədən sonra dövrün qabaqcıl ziyalıları 

S.M.Qənizadə, Ə.Cəfərzadə, H.Mahmudbəyov və baĢqalarının köməyi ilə 1894-cü ildə milli 

qiraətxana aça bilmiĢdir. 

Bu o vaxt yalnız Azərbaycanın mədəni həyatında deyil, ümumiyyətlə Rusiyada yaĢayan 

müsəlman xalqlarının həyatında da mühüm bir hadisə kimi qiymətləndirilmiĢdir. 

Bu münasibətlə ―Tərcüman‖ qəzeti yazmıĢdı: ―KaĢ ki, bu hal digər müsəlman cəmiyyətləri 

üçün nümunə olsun‖. Çox çəkmir ki, qiraətxana ətrafında Bakının demokratik ziyalıları cəmləĢir. 

Onlar geniĢ miqyasda mədəni-maarif tədbirləri ictimai-siyasi tədbirlərə dair müzakirələr edirlər. 

1897-ci ildə qiraətxananın 25849 nəfər Azərbaycanlı, rus, erməni, tatar və s. oxucusu olur. 

N.Nərimanov demiĢdir ki, savadlı, bilikli adam öz xalqına hər kəsdən çox xeyir verə bilər. O, 

elmə əhəmiyyət verərək yazmıĢdır: ―Hansı millət ki, qabağa gedib, tərəqqi edibdir, ancaq elmin 

gücünə xoĢbəxt olubdur‖. 

N.Nərimanov hər Ģeydən əvvəl ana dilinin də müstəqilliyi, saflığı, təmizliyi uğrunda 

yorulmadan mübarizə aparırdı. 
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O, Azırbaycan dilini Ģübhə altına alanları satqın və nankor ziyalılar adlandırırdı. Onlara qarĢı 

mübarizə aparırdı. ―Siz ana dilinizi bilməsəniz, millətinizə yavıq olub onun dərdini anlamaya-

caqsınız. Anlamayan surətdə onun dərdinə əlac edə bilməyəcəksiniz, əlac etməyən surətdə nəyə 

lazımsınız?‖ fikrini irəli sürürdü.  

N.Nərimanov 1899-cu ildə ―Türk-Azərbaycan dilinin müxtəsər sərfnəhvi‖ kitabını yazmıĢdır. 

Bu kitabda dilin təmizliyini qorumaq haqqında fikirlər də irəli sürmüĢdür. 

Azərbaycanda rus məktəblərinin açılmasını görən N.Nərimanov yazmıĢdır: ―Mənim 

Əleyhdarlarımın dili ilə desəm ―millətçi‖ adını qazanmıĢdım‖. Sonradan o, ―Bəzi yoldaĢlara cavab‖ 

adlı məqaləsində yazmıĢdır ki, ―bəziləri deyirlər: - rus dili mənim çox xoĢuma gəlir ... PuĢkin gözəl 

Ģerlərini bu dildə yazmıĢdır. Mən istərdim ki, Azərbaycan uĢaqları bu dili öyrənsinlər‖. O, eyni za-

manda qeyd etmiĢdir ki, ―Mən qəti deyirəm, rus proletar ədəbiyyatında elə bir Ģair tapa bilməzsiniz 

ki, o bu qədər Ģirin, duzlu, fəhlə sinfinin və kəndlilərin daxili aləmini-sahibkarların və mülkədar-

ların zülmü altında bu qədər geniĢ lövhələrlə yarada bilsin. Ġrticanın baĢ alıb getdiyi zaman bunları 

yazan belə bir Ģair Sabir idi. 

Mən istərdim ki, uĢaqlarımız yalnız PuĢkini yox, ġekspiri, ġilleri yox, əvvəlcə xalqın proletar 

Ģairi Sabiri, xalq Ģairi Vaqifi, Vidadini, Zakiri öyrənsinlər‖.  

O dövrdə Mərkəzdən və yerlərdən Nəriman Nərimanovu millətçi adlandıraraq Gürcüstanın və 

Ermənistanın milli maraqlarını qoruyurdular. Nəriman Nərimanovda bu ədalətsizliyə dözməyərək 

onlara qarĢı çıxmıĢdır. Hətta MK Siyasi Bürosundan yazılı ərizə ilə xahiĢ etmiĢdir ki, onu istefaya 

göndərsinlər. Siyasi Büro üzvləri buna razı olmamıĢdır. 1925-ci ildə Stalinə yazdığı məktubda da 

xahiĢ etmiĢdir ki, onu iĢdən azad etsinlər. Stalin də bu məsələyə razılıq verməmiĢdir.  

1922-ci ildə Bakıda M.Ə.Sabirin heykəlinin qoyulmasında N.Nərimanovun böyük xidməti 

olmuĢdur. 

Nəriman Nərimanov demokratik mədəniyyətimizin inkiĢafında, sonra isə - milli mədəniyyətin 

qorunmasında, ümumiyyətlə doğma xalqın mənəvi tərəqqisində görkəmli rol oynamıĢdır. Xalqa in-

sanlıq və vətəndaĢlıq hüququnu baĢa salmaq, istismar dünyasının, uzun əsrlərdən bəri bir-birini əvəz 

edən müstəmləkəçilərin xalqa aĢıladıqları köləlik və acizlik Ģüuruna, itaət və ibadət ruhuna, ədalət 

və süstlüyə qarĢı kəskin mübarizə aparmıĢdır. 

N.Nərimanov insanların gələcəyini tərbiyədə, maarif və mədəniyyətin, elmin təbliğ 

edilməsində axtarırdı, o qeyd etmiĢdir ki, tərbiyə ancaq elmin gücünə olar, ona görə lazımdır ki, 

məktəblərimiz olsun, yeni məktəblər açılsın ki, orada bizim uĢaqlar rus və türk dillərini öyrənsinlər. 

N.Nərimanov məktəblərin açılmasına ümumi xalq iĢi kimi baxmıĢdır. 

O dövrdə N.Nərimanovun təkid və məsləhəti ilə elmi cəmiyyətlər təĢkil edilmiĢdi. 1920-ci il 

mayın 18-də Azərbaycan Tarix Muzeyinin yaradılması haqqında inqilab komitəsinin əmri ver-

ilmiĢdir. Muzeydə tarix, etnoqrafiya, incəsənət, kitabxana Ģöbələri yaradılmıĢdır. 1921-ci ildə Bakı 

Dövlət Universitetinin yanında N.Nərimanovun təĢəbbüsü ilə ilk elmi cəmiyyət ―Həkimlər və 

TəbiətĢünaslar cəmiyyəti‖, sonra isə - ―Azərbaycanı öyrənmə və tədqiq etmə cəmiyyəti‖ 

yaranmıĢdır. 

Ədəbi-ictimai dünyagörüĢünün ilk dövrlərindən baĢlayaraq N.Nərimanov siyasi-bədii, elmi 

əsər və məqalələrinin təsiri ilə gənc nəslin təlim-tərbiyəsi sahəsində də mühüm əhəmiyyətli fikirlər 

irəli sürmüĢdür. 

N.Nərimanov 1902-ci ildə Odessadakı Novorossiya Universitetinin tibb fakültəsinə daxil 

olmuĢdur. Tələbə ikən o, tələbə hərəkatında iĢtirak etmiĢ, liman fəhlələri arasında inqilabi iĢ 

aparmıĢdır. 
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1905-ci ildə Odessa Ģəhərində yazdığı ―Konstitusiyalı respublika hökumətinin monarxiyadan 

üstünlüyü haqqında‖ referatını oxumuĢdur. O, bu zaman Odessa Ģəhərində hökumətə qarĢı müba-

rizədə həlak olmuĢ inqilab qəhrəmanlarının xatirəsini yad etmək üçün camaatı ayağa qalxmağa tək-

lif etmiĢdir. 

O, referat iĢində çarizmin milli müstəmləkə siyasətini, mənfur istibdad üsul-idarəsinin yara-

mazlıqlarını amansızcasına ifĢa edir. Ġnqilabi mübarizənin zəruriliyini əsaslandırır. O, qeyd edir ki, 

―Ġrsi olaraq taxtda əyləĢən çarın devrilməsi və əhalinin azadlıq əldə etməsi heç zaman mübarizəsiz 

olmamıĢdır. 

N.Nərimanovun görkəmli ictimai-siyasi xadim kimi formalaĢmasında dünyagörüĢünün 

dəyiĢməsində Odessa Ģəhəri böyük rol oynamıĢdır. 1905-ci ildə Odessa Universiteti bağlandıqdan 

sonra Bakıya qayıdır. 

Bakıda onun inqilabi və ədəbi fəaliyyətinin yeni mənzərəsi baĢlayır. O, görkəmli inqilabçı 

M.Əzizbəyov, S.M.Əfəndiyev kimi inqilabçılarla görüĢür, ―Hümmət‖ təĢkilatının iĢində iĢtirak edir. 

O, yenidən Odessaya qayıdır, 1908-ci ildə Universiteti bitirib, Bakıya gəlir. 

N.Nərimanov Bakıda Cənubi Azərbaycanlı fəhlələrlə də yaxından əlaqə saxlayır, onların 

arasında inqilabi iĢ aparır. O, eyni zamanda Ġran sosial-demokrat təĢkilatının rəhbərlərindən biri olur. 

1909-cu ildə ―Hümmət‖ təĢkilatının tapĢırığı ilə Tbilisə gedir. Orada inqilabi təbliğat üstündə 

həbs olunub, Metex qalasına salınır. 6 ay orada saxlanıldıqdan sonra HəĢtərxana sürgün olunur. 

Həbsdən buraxıldıqdan sonra, 1913-cü ildə Bakıya qayıdır. 1914-cü ildə QaraĢəhər xəstəxanasında 

iĢə düzəlir. Bu dövrdə N.Nərimanov ―Hümmət‖ bolĢevik qəzetini nəĢr edir. 

1914-cü ildə Krım tatarlarının lideri Ġsmayıl bəy Kasparlının ölümü haqqında ―Bəsirət‖ 

qəzetinin 20 sentyabr tarixli nömrəsində yazmıĢdır: ―Ġndi Ġsmayıl bəyə millətdən nə lazımdır? Bircə 

baĢdaĢı! Necə yəni baĢdaĢı? Bu ―daĢ‖ nəyə xidmət etməlidir? ―Ey millət, sənin yolunda bütün 

ömrünü sərf edən, sənin hüququnu mühafizə edən, axır nəfəsinədək səni nicat yoluna dəvət edən 

Ģəxsin qəbri səndən bir ―daĢ‖ gözləyir. 

Fəqət bu daĢ ümummillət daĢı olmalıdır. Bir adamın xərci ilə qoyulan daĢın mənası yoxdur. 

Gələcək balalarımıza belə bir daĢın təsiri olmaz. Fəqət ümummillət paralarına bu ―daĢ‖ qoyularsa, 

gələcəkdə balalarımız bu daĢı görüb də millətin millət xidmətinə olan məhəbbətini düĢünər, hiss 

edər‖. 

Qeyd: Amma onun özünə belə bir ―daĢı‖ böyük bir dövlət Kreml divarları önündə yaratdı. 

N.Nərimanov Azərbaycanın fikir tarixində alovlu publisist kimi də tanınmıĢdır. Bunu onun 

publisistikası və inqilabi fəaliyyəti də təsdiq etmiĢdir. 

O, ilk məqalələrini Baqçasarayda tatar dilində nəĢr olunan ―Tərcuman‖ qəzetində nəĢr 

etdirmiĢdir. Bu məqalələrində o maarif, mədəniyyət, xeyriyyə cəmiyyətləri məsələlərinə toxunmuĢ, 

eyni zamanda dini fanatizmi, geriliyi tənqid etmiĢdir. 

N.Nərimanov ―Həyat‖, ―ĠrĢad‖, ―Hümmət‖, ―Dəvət-qoç‖, ―Təkamül‖, ―YoldaĢ‖ kimi 

qəzetlərdə dərc etdirdiyi məqalələrində və felyetonlarında xudbin, pulgir, Ģöhrətpərəst varlıları, 

qeyrətsiz ziyalıları, nadan adamları cəmiyyətin tərəqqisinə əngəl törədən tüfeyliləri tənqid etmiĢdir. 

N.Nərimanov zəhmətkeĢ kütlələrin siyasi dünyagörüĢünə, mənəviyyatına qəzet vasitəsi ilə də 

təsir etməyi üstün tuturdu. O, həmiĢə xalq kütləsini inqilabi döyüĢlərə hazırlamaq niyyətində 

olmuĢdur. 

N.Nərimanova görə din insan əxlaqını, mənliyini pozur, ixtilaf törədir, fanatizmi gücləndirir. 

Odur ki, o dinə qarĢı ardıcıl mübarizə aparmıĢdı. 

N.Nərimanov ġərq xalqlarının bir bayraq altında birləĢməsi, milli əsarətdən xilas olmaları 

üçün uzun illər mübarizə aparmıĢdır. 
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N.Nərimanov 1917-ci ildə Bakıda yaranan bolĢevik ―Hümmət‖ təĢkilatının müvəqqəti 

komitəsinin sədri seçilir. 

1918-ci ildə N.Nərimanov HəĢtərxana palçıq müalicəsinə göndərilir. 1920-ci il mayın 16-da 

Bakıya qayıdan N.Nərimanovu Bakı əhalisi təntənə ilə qarĢılayır. 

N.Nərimanov 1919-cu ildə Moskvaya çağırılır. RSFSR Xalq Xarici ĠĢlər Komissarlığı onu 

Xarici Komissarlığın Yaxın ġərq Ģöbəsinin müdiri təyin edilir. 

Yenidən Bakıya gələn N.Nərimanov 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Komissarlar Sovetinin 

sədri seçilir. 

1923-cü ildə SSRĠ Mərkəzi Ġcraiyyə Komitəsinin I sessiyasında M.Ġ.Kalinin, T.N.Petrovski, 

A.T.Çervyakov, N.Nərimanov MĠK-nin sədrləri seçilmiĢlər. O vaxtdan N.Nərimanov Moskvada 

yaĢamalı olmuĢdur. Bu illərdə N.Nərimanov bir sıra dövlət əhəmiyyəti olan əsasnamənin, qanun və 

təlimatların iĢlənib hazırlanmasında yaxından iĢtirak etmiĢdir. 

N.Nərimanov RK(b)P XII və XIII qurultaylarında RK(b)P Mərkəzi Komitəsinin üzvlüyünə 

namizəd seçilmiĢdir. 

Azərbaycan xalqının xoĢbəxtliyi və səadəti uğrunda ömrü boyu inamla mübarizə aparan 

N.Nərimanov 1924-cü il 28 yanvar tarixli məktubunda oğlu Nəcəfə yazmıĢdır: Təkcə məni əhatə 

edən mühit, onun geriliyi, süstlüyü, fəaliyyətsizliyi ətraf həyat hadisələrinə biganəliyi, millətlərarası 

mənasız didiĢmələr, bundan irəli gələn iztirablar: qanlar, göz yaĢları, yoxsulluq, riyakarlıq və sairə 

mənə rahatlıq verməyib. Bunlar yazdığım bütün əsərlərdə öz əksini tapıb‖. 

1925-ci il fevral ayının 14-də Moskvada ġərqĢünaslıq Ġnstitutunda N.Nərimanovun ədəbi-

ictimai və siyasi fəaliyyətinin 30 illiyi münasibəti ilə təntənəli iclas keçirilmiĢdir. Ġclasda onun 

həyat fəaliyyəti geniĢ iĢıqlandırılmıĢdır.  

N.Nərimanov 1925 il mart ayının 6-da ilk dəfə dərs dediyi Gürcüstanın Borçalı qəzasındakı 

Qızılhaçlılar kəndinə gəlir. Orada Ģagirdlərlə, kənd zəhmətkeĢləri ilə görüĢür və öz gəncliyini 

yadına salır. Sonra Moskvaya qayıdır.  

N.Nərimanov 1925-ci il mart ayının 19-da qəflətən vəfat etmiĢdir. O, Moskvanın Kreml divarı 

yanında dəfn olunmuĢdur.  

N.Nərimanov ömrünün 55 illik keĢməkeĢli yollarında yeni nəticələrə gələrək həyatdan düzgün 

nəticə çıxarmaq imkanını gələcək nəsillərə miras qoyub getdi. 

Nəriman Nərimanovun həyat və fəaliyyəti xalqımız tərəfindən həmiĢə böyük iftixarla yad 

edilmiĢdir. 

Keçən əsrdə Azərbaycan xalqının həyatında iki taleyüklü hadisə baĢ vermiĢdir. 1920-ci illərdə 

Nəriman Nərimanov Azərbaycan xalqını dağılmaq, məhv olmaq hadisəsindən qurtarmıĢdır. Digəri 

isə 1990-cı illərdə Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Azərbaycan dağılmaq, parçalanmaq bəlasından 

qurtarmıĢ.  

Müstəqil Azərbaycan Respublikası yaradılmıĢdır.  

Təkcə onu qeyd edək ki, 1970-ci illərdə Azərbaycan KP MK-nin Birinci katibi olan Heydər 

Əliyev böyük təzyiqlərə baxmayaraq Sovetlər dövründə Bakıda Nəriman Nərimanovun tunc hey-

kəlinin qoyulmasında əlindən gələni etmiĢ.  

Nəriman Nərimanovun əzəmətli bir heykəlini qoydurmuĢdur. 

Bu Azərbaycan xalqı tərəfindən N.Nərimanova bəslənilən ən böyük töhfədir.  

Bu simalar, tarixi Ģəxsiyyətlər həmiĢə Azərbaycan xalqının qəlbində yaĢayacaqlar. 
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СТРАТЕГИЯ РАСШИРЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА  

И ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

В статье исследуется стратегия расширения ЕС, последовательно анализируя 

расширение ЕС на Восток, Северное измерение и Средиземноморское расширение. Также 

определяется необходимость выработки нового подхода к проблеме создания единой 

системы европейской безопасности в данных 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,  

Ключевые слова: Европейский Союз, стратегия расширения ЕС, расширение ЕС на 

Восток, Северное измерение, Средиземноморское расширение, Европейская безопасность 
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AVROPA ĠTTĠFAQININ GENĠġLƏNMƏSĠ VƏ AVROPA  

TƏHLÜKƏSĠZLĠK STRATEGĠYASI 

 

Məqalədə Avropa İttifaqının Şərqə doğru genişlənməsi, ―Simal ölçüsü‖ və Aralıq 

genişlənməsinin ardıcıllıqla təhlil edərkən Avropa İttifaqının genişlənmə strategiyası tədqiq olunur. 

Həmçinin, yeni şəraitdə Avropa təhlükəsizliyinin vahid sisteminin yaradılması probleminin zərurili-

yi müəyyən edilir. 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 təşki-

latlarının vacibliyini nəzərə alaraq, Avropa təhlükəsizliyinin təmin olunmasının problemlərinə 

qiymət verilir. 

Açar sözlər: Avropa  İttifaqı, Aİ-ın genişlənmə strategiyası, Şimal ölçməsi, Aralıq 

genişlənməsi, Avropa təhlükəsizliyi 
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EUROPEAN UNION ENLARGEMENT AND THE EUROPEAN SECURITY STRATEGY 

 

The Article investigates the strategy of the expanding of European Union, consistency analy-

sis the West expand of EU, Northern measure, Mediterranean expanding. Also definite the im-

portance 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 events that shape the world order in 

the new century in Europe with threats and challenges in modern situation, analyzes characteris-

tics, 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 Union, strategy of the expand of EU, the West expand of EU, Northern 

measure, Mediterranean expanding, European security 

 

Развитие системы международных отношений и мирового политического процесса во 

второй половине XX и первые годы XXI века невозможно представить без такого значимого 

и определяющего фактора, как Европейский Союз. Складывание союза государств Европы 

означало не только мощный прорыв в деле осуществления объединения европейских госу-

дарств и превращении этого континента в зону вечного мира и безопасности, но и выход на 

мировую политическую сцену нового актора, явно претендующего не на второстепенные, а 

на заглавные роли.  

На рубеже XX-XXI веков Европейский Союз вступил в качественно новый этап своего 

развития. Его начало связано с событиями глобального масштаба, резко и кардинально изме-

нившими политическую ситуацию во всем мире. За короткий период времени распались Со-

ветский Союз, коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европы. 

Соответственно, пал «железный занавес», разделявший европейский континент не только в 

политическом и экономическом, но и идеологическом, культурном и даже социально-психо-

логическом плане. Следствием этих перемен стало расширение Европейского Союза, главным 

образом, за счет вхождения в него бывших социалистических государств. Увеличение формата 

ЕС и связанное с ним масштабное возрастание его численности, площади, производственной и 

военной мощи, научного и культурного потенциала имеет грандиозное общемировое 

политическое и экономическое значение. В свою очередь, это настоятельно диктует необ-

ходимость подробного анализа основных последствий расширения Евросоюза и, прежде всего, 

в политической области, что позволит более четко определить место ЕС в его новом виде в 

системе международных отношений и его роль в современном политическом процессе. 

В результате сегодня Европа стоит перед необходимостью переоценки того, из чего 

складывается безопасность, каковы угрозы безопасности и каковы должны быть ответы на 

эти угрозы. В современных условиях Европа находится в поисках системы безопасности, 

которая должна обеспечить защиту от новых угроз и вызовов в сфере демократии, экономи-
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ки, культуры, экологии, информации и т.д. Интеграция Западной Европы создала ситуацию, 

в которой страны Европейского сообщества получили возможность выступить с единых 

позиций на международной арене, претендовать на роль «нового военно-политического 

центра силы» на основе многосторонних институтов.   

 

Стратегия расширения Европейского Союза 

 

Проблема расширения ЕС (ЕЭС) встала на повестку дня к середине 60-х гг. К этому 

времени стало очевидным, что интеграция первоначальной "шестерки" удалась и принесла 

всем ее участникам ощутимую пользу. За время существования ЕЭС с 1958 г. Сообщество 

неуклонно укрепляло свои позиции как в Европе, так и в целом в мире. За период, про-

шедший с момента создания ЕЭС до настоящего времени, количество государств-членов Со-

общества более чем удвоилось. Причины такого быстрого расширения, коренятся, прежде 

всего, в реальных экономических успехах интеграции и в ожидаемых возможностях ее прог-

ресса. Очевидно, что для целей развития Сообщества существенно было совместное дей-

ствие двух факторов: во-первых, расширение должно быть в принципе выгодно интегра-

ционной группировке, поскольку расширяет сферы ее влияния, и, во-вторых, Сообщество 

должно иметь реальные результаты, убедительно свидетельствующие в пользу преимуществ 

наднационального объединения. Оба фактора на протяжении более чем полувековой истории 

Сообщества присутствовали в нужных дозах и работали на благо европейской интеграции. 

Расширение ЕС на Восток. Геополитические изменения, произошедшие в конце 1980-

х гг., поставили страны Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) перед необходимостью 

определения собственного внешне- и внутриполитического пути развития. Одним из таких 

ориентиров стал Европейский союз, а также ряд влиятельных европейских организаций, та-

ких, как Совет Европы, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, НАТО. 

Членство, полное либо ассоциированное, в рамках таких организаций для постсоциалис-

тических государств Центральной и Восточной Европы, а также постсоветских государств 

означало, прежде всего, своеобразное возвращение в Европу, избавление от страхов 

маргинализации, изоляции, а также определенный выход на рынки Евросоюза, к его 

ресурсам, возможность привлечения значительных иностранных инвестиций. 

Расширение Европейского союза в 1990-е гг. за счет стран Центральной и Восточной 

Европы стало одним из приоритетных направлений развития этой наиболее значимой европей-

ской организации. До распада биполярной системы международных отношений только Югос-

лавия и Румыния, а также СССР имели торговые соглашения с Европейскими сообществами, 

поскольку и политические, и экономические двусторонние отношения были достаточно 

ограничены. В начале 1990-х гг. Европейские сообщества, позднее в результате Маас-

трихтского договора преобразованные в Европейский союз, являлись главным фактором 

европейской институциональной системы, развития интеграции и кооперации среди стран 

континента. Европейский союз стал наиболее важной целью также для восточноевропейских 

государств, стран Балтии и Содружества Независимых Государств. Стоявшая перед ЕС 

дилемма — расширение за счет новых членов или углубление, т. е. Интенсификация процесса 

интеграции в рамках ее пятнадцати участников, была решена в пользу первого положения. ЕС 

высказался за вступление новых членов, в первую очередь из стран ЦВЕ. Таким образом, 

расширение Европейского Союза на восток, главным образом, стал возможным за счет 

вхождения в него бывших социалистических государств. Увеличение формата ЕС и связанное 
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с ним масштабное возрастание его численности, площади, производственной и военной мощи, 

научного и культурного потенциала имеет грандиозное общемировое политическое и 

экономическое значение. В свою очередь, это настоятельно диктует необходимость подроб-

ного анализа основных последствий расширения Евросоюза и, прежде всего, в политической 

области, что позволит более четко определить место ЕС в его новом виде в системе 

международных отношений и его роль в современном политическом процессе[15]. 

Современный этап расширения ЕС характеризуется целым рядом особенностей по 

сравнению с предыдущими.  

Однако, последнее расширение Евросоюза породило ряд проблем, не имевших ана-

логов в предшествующей истории этого объединения. Специфический исторический опыт 

стран-кандидатов обусловил относительную незрелость демократических режимов в этих 

странах, слабость культуры консенсуса и толерантности, уже укоренившихся в западноевро-

пейском обществе и в значительной мере обеспечивших устойчивое развитие Западной 

Европы в последние десятилетия. Еще до формального вступления стран Центральной и 

Восточной Европы (ЦВЕ) в Евросоюз эти проблемы были очевидны для лидеров ЕС. Однако 

это не только не помешало приему новых членов, но и не привело к отказу от планов даль-

нейшего расширения тогда, когда опасения Брюсселя оправдались. Этот парадокс обуслов-

лен сочетанием в мотивации ЕС общих интересов интеграционной группировки с интере-

сами как отдельных стран, так и внешних акторов.  

На предыдущих этапах речь неизменно шла о вступлении в ЕС стран с давно сложив-

шимися рыночными экономиками, хотя некоторые из них и не относились к разряду разви-

тых стран. Тем не менее, и они были прочно интегрированы в мировое хозяйство и, как пра-

вило, имели опыт участия в западноевропейской интеграции (через их членство в ЕАСТ) с ее 

жесткими законами открытой экономики, полностью или почти полностью либерализован-

ной взаимной торговлей.  

В отличие от этого, нынешние страны-кандидаты на полное членство в ЕС еще недавно 

были плановыми хозяйствами (это не относится только к Кипру (греч., а также к Словении) и 

принадлежат к категории стран с переходной экономикой, которым еще предстоит пройти 

большой путь к формированию нормальных рыночных хозяйств[14].  

Следовательно, расширение Европейского союза – еще один фактор, требующий уско-

рения экономического развития, чтобы оправдать законные надежды новых стран-членов 

ЕС. И хотя экономика присоединившихся стран растет быстрее среднего показателя, необхо-

димо обеспечить более высокие темпы экономического роста в Евросоюзе в целом. Это поз-

волит странам Центральной и Восточной Европы избавиться от ощущения социальной 

несправедливости, а нынешним членам ЕС – ослабить напряженность в отношениях друг с 

другом, поскольку более низкие налоги и зарплаты в недавно присоединившихся странах 

привлекают больший объем инвестиций и создают больше рабочих мест. 

Центральноевропейские страны-претенденты получили статус кандидатов в результате 

кардинальных изменений, произошедших в регионе к началу 1990-х годов. Успешное строи-

тельство Экономического и валютного союза, оформление единого внутреннего рынка ЕС 

повысили привлекательность участия в интеграции для европейских аутсайдеров из ЦВЕ. В 

то же время становление внешнеполитической субъектности ЕС в контексте развития учреж-

денной в 1992 г. Общей внешней политики и политики безопасности ЕС способствовало 

росту амбиций Европейского союза как доминирующего регионального актора. Возникший в 
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ЦВЕ вакуум силы объективно требовал усиления присутствия в регионе дееспособных внеш-

них акторов – и ЕС, при немалой поддержке США, ответил на этот вызов[13].  

Окончательная стратегия расширения ЕС всегда носит формально консолидированный 

характер, заинтересованность государств-членов в реализации каждого конкретного вектора 

расширения, безусловно, неодинакова.  

Мотив геополитической целесообразности и в известной степени синдром «старшего 

брата» здесь явно преобладали над рациональной оценкой эвентуальных плюсов и минусов 

грядущего расширения для поддержания стабильности Евросоюза.  

Выявившиеся за последние пять лет проблемы, казалось бы, должны были подтолкнуть 

Брюссель к пересмотру всей стратегии дальнейшего расширения ЕС. Однако этого не прои-

зошло. На сегодня в очереди на вступление только официально стоят пять стран: Турция, 

Черногория, Македония, Исландия и Сербия. В 2014г. закончился процесс присоединения к 

ЕС Хорватии. Определенные обещания даны Албании и Боснии и Герцеговине.  

В отличие от предыдущих перемен в составе ЕС последнее расширение союза охваты-

вает группу стран, в которых около 40 лет господствовали однопартийные политические 

диктатуры в сочетании с командно-административным планированием экономики. После 

«бархатной революции» эти страны осуществили уникальную трансформацию в направ-

лении к рыночному хозяйству и демократическому плюрализму. Ранее не было и такого сос-

тава стран-кандидатов, в которых одновременно проходили бы два фундаментальных про-

цесса – трансформации и интеграции, что вносили дополнительные сложности в подго-

товительный этап. Отстающие в рыночных преобразованиях страны (например, Болгария) 

слабее были подготовлены и к интеграции в Европейское сообщество. 

Таким образом, расширение ЕС на восток в отличие от других интеграционных 

группировок в мире комбинирует экономические, социальные, политические факторы, 

проблемы безопасности и т.д.  

Северное измерение. С середины 1990-х гг. важным инструментом осуществления об-

щей внешней политики Европейского союза стали комплексные стратегии развития сотруд-

ничества с сопредельными регионами, получившие название «измерения». Первой инициа-

тивой такого рода стал Барселонский процесс, который часто также называют «Южным», 

или Средиземноморским измерением Евросоюза. Принятие этой программы было связано с 

тем, что в первой половине 1990-х гг. в составе ЕС преобладали страны, которые в экономи-

ческом и социально-культурном плане более тяготели к Средиземноморскому региону и ори-

ентировались в первую очередь, на развитие отношений с южными соседями Союза [3,с.77]. 

Однако процесс расширения внес значительные изменения в геополитические приоритеты 

Брюсселя и обусловил появление новой региональной инициативы, получившей название 

«Северное измерение». Принятие этой программы отражало растущее значение Балтийского 

региона в европейской политике. Хотя географические рамки «Северного измерения» опре-

делены несколько шире границ Балтийского региона, все государства, охваченные этой 

инициативой, одновременно являются членами Совета государств Балтийского моря 

(СГБМ). Кроме того, ключевая роль в осуществлении программы отводилась организациям 

Балтийского региона, таким как уже упомянутый СГБМ, Организация субрегионального 

сотрудничества стран Балтийского региона, Хельсинкская комиссия и др. Таким образом, по 

аналогии с «Южным» (Средиземноморским) «Северное измерение» вполне можно назвать 

Балтийским измерением. Характеризуя развитие балтийской политики Европейского союза, 

следует отметить, что в начале 1990-х гг. данный регион не входил в число внешнеполи-
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тических приоритетов Брюсселя. Несмотря на то, что Европейская комиссия была представ-

лена в СГБМ с момента создания этой организации в 1992 г., основные направления полити-

ки ЕС в данном регионе впервые были сформулированы лишь в 1994 г. [8]. Однако в середи-

не 1990-х гг. ситуация начала меняться. Это было связано с вступлением в Евросоюз в 1995 

г. Швеции и Финляндии. Таким образом, число его балтийских членов возросло с 2 до 4. В 

пределах ЕС оказались часть южного, а также все западное и северное побережье Балтий-

ского моря. Еще 4 государства региона стали кандидатами на вступление в эту организацию. 

Наконец, со вступлением Финляндии, у Евросоюза появилась непосредственная 1300-кило-

метровая граница с Россией. Все это и обусловило необходимость выработки Брюсселем 

комплексного подхода и проведения более активной политики в Балтийском регионе. 

В качестве приоритетных сфер регионального сотрудничества, которые планировалось 

развивать с помощью программы «Северного измерения», были определены следующие 

направления: 

—  развитие транспортной, энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры; 

—  охрана окружающей среды и ядерная безопасность; 

—  сотрудничество в области образования и науки; 

— развитие человеческого потенциала, включая вопросы здравоохранения, общес-

твенного управления и трансграничного сотрудничества; 

—  развитие торговли и сферы инвестиций; 

—  борьба с трансграничной преступностью [3, с.80]. 

Среди проектов, реализуемых в Балтийском регионе под эгидой программы «Северного 

измерения», наибольшее значение имеют инициативы в области развития энергетической 

инфраструктуры. В первую очередь это проект строительства североевропейского газопро-

вода, который пройдет по дну Балтийского моря и будет осуществлять подачу газа из России в 

страны Европейского союза. Важное значение имеет и создание Балтийской нефтепроводной 

системы (BOPS), целью которого является соединение сети нефтепроводов России с рынками 

ЕС через финский порт Порвоо и российский порт Приморск. Следует также упомянуть 

учебные программы по развитию энергосетей, включая природный газ и электричество 

(Балтийское кольцо), и проект создания Балтийской системы по передаче электроэнергии 

(BALTEL), который предполагает формирование в регионе единого рынка электроэнергии [8]. 

Средиземноморское расширение ЕС. К середине 90-х годов средиземноморская поли-

тика становится одним из приоритетных направлений ЕС. Этому способствовали такие фак-

торы, как южное расширение Евросоюза и рост числа стран-членов группировки, имеющих 

тесные торгово-экономические связи с Южным Средиземноморьем, существующая зависи-

мость ЕС от поставок энергоносителей из стран Северной Африки, на которые приходится 

значительная часть европейского импорта углеводородного сырья, усиление миграции в ЕС 

из североафриканских стран, продемонстрировавшей феномен «столкновения цивилизаций». 

Идея создания Евро-средиземноморского партнерства была предложена Еврокомиссией в 

октябре 1994 г., так как «Средиземноморье представляло собой приоритетную зону стратеги-

ческого значения». [6, с.116] В ноябре 1995 г. в Барселоне на встрече министров иностран-

ных дел ЕС и средиземноморских стран были заложены основы новой стратегии Евро-среди-

земноморского партнерства (ЕМР), в дальнейшем этот процесс получил название «Барсе-

лонского процесса» или партнерство Евромед. Основными целями Барселонской деклара-

ции, подписанной 15 странами-членами Евросоюза и 12 странами Южного Средиземно-

морья, стало создание новой региональной системы взаимосвязей, направленной на экономи-
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ческий рост и либерализацию в странах-партнерах и долгосрочную политическую и социаль-

ную стабильность и безопасность в рамках новой европейской концепции международного 

сотрудничества. [6, с.120] 

Оригинальность Евро-средиземноморского партнерства состояла в его всеобъемлющем 

характере, оно объединило различные сферы сотрудничества в единый многофункциональ-

ный комплекс, сочетающий многостороннее региональное и двустороннее сотрудничество, 

что отличало новую политику от предыдущей GMP, которая в основном опиралась на тради-

ционные двусторонние связи торгово-экономического характера. Три основных направления 

Евро-средиземноморского партнерства состояли из политического сотрудничества и обес-

печения мира и безопасности в нестабильном регионе на юге Средиземного моря, экономи-

ческого и финансового сотрудничества для создания «зоны процветания» в этом регионе, а 

также зоны свободной торговли (ЗСТ) к 2010 г., и социально-культурного и гуманитарного 

сотрудничества. Реализация Барселонской декларации началась с заключения новых тор-

гово-экономических соглашений со средиземноморскими странами. Например, с Турцией, 

Кипром и Мальтой были подписаны новые соглашения о таможенном союзе, с другими стра-

нами – евро-средиземноморские соглашения об ассоциации и свободной торговле с Тунисом 

(1998 г.), Марокко (2000 г.), Израилем (2000 г.), Египтом (2004 г.), Алжиром (2005 г.), 

Ливаном (2006 г.) и др. [12] Они должны были обеспечить свободный экспорт промыш-

ленных товаров, капиталов, постепенную либерализацию экспорта сельскохозяйственной 

продукции и продукции сферы услуг, защиту инвестиций, расширение финансово-экономи-

ческих связей, институциональную основу отношений, совершенствование политического 

диалога и социально-культурного сотрудничества. Вступление новых европейских стран в 

Евросоюз в 2004 г. еще раз подчеркнуло второстепенную роль этого региона для ЕС и лиши-

ло южно-средиземноморские страны надежды на перспективы вступления в этот союз. Та-

ким образом, новое расширение привело к изменению баланса внутри Евросоюза в пользу 

северных и восточных стран, а Барселонским процессом продолжали интересоваться страны 

Южной Европы и Франция, и в меньшей степени Германия. Такая же расстановка акцентов в 

пользу новых стран-членов наблюдалась и при южном расширении ЕС, но сейчас отличие 

состояло в том, что ЕС к уже сформировавшейся четкой политике в районе Средиземно-

морья добавил новый документ «Расширенная Европа – Новая политика соседства» (март 

2003 г). [12] Это означало адаптацию евро-средиземноморского партнерства к новым реа-

лиям и новому распределению приоритетов внутри и вокруг ЕС. В мае 2004 г. Еврокомиссия 

обнародовала новую концепцию для формирования общего экономического пространства с 

Евросоюзом, создания зоны безопасности и процветания, своего рода «кольца дружествен-

ных государств», граничащих с ЕС. [12] Этот шаг был связан с расширением ЕС на восток и 

нацелен на создание новой структуры отношений с восточными и южными соседями, явля-

ющейся своего рода альтернативой членству в группировке. Еврокомиссия признавала, что 

расширение группировки повлияет на отношения и политику ЕС с третьими странами и ре-

гионами. Идея создания Средиземноморского союза как дополнение к Евросоюзу, впервые 

была выдвинута французским президентом Н. Саркози в 2007 г. во время его предвыборной 

кампании. Первоначально инициатива Франции заключалась в том, что Франция как евро-

пейская и средиземноморская страна вместе с Португалией, Испанией, Италией, Грецией и 

Кипром должны выступить вместе за создание Средиземноморского союза, который мог бы 

тесно сотрудничать с ЕС, а со временем их бы связали общие институты. Причем речь шла 

об объединении только тех стран, которые имели выход к Средиземному морю (европейские 
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страны и страны Северной Африки), и таким образом создать «мост между Европой и Афри-

кой», исключая страны Ближнего Востока, имеющие выход к Средиземному морю. В качес-

тве модели новой региональной организации Н. Саркози выдвинул свою идею создания Сре-

диземноморского Союза. Инициатива французского президента основывалась на том, что 

Евросоюз не может расширяться бесконечно, но важные для Европы средиземноморские 

страны могли бы с ней более активно сотрудничать в рамках нового межгосударственного 

союза. За этой инициативой было отчетливо видно стремление Франции вернуть свою цен-

тральную политическую роль в объединенной Европе и стать ведущей страной в новом 

Евро-средиземноморском Союзе, получить утерянный статус региональной державы, также 

усилить свои позиции в глобальном мире и в ЕС в частности. Еще 20 мая 2008 г. было опуб-

ликовано специальное сообщение Европейской комиссии «Барселонский процесс: Союз для 

Средиземноморья», что явилось компромиссом между уже существующей Барселонской 

декларацией и французской инициативой по созданию Средиземноморского Союза. [6, 

с.130] В нем отмечалось, что новый союз будет содействовать в первую очередь много-

стороннему партнерству и совместному осуществлению проектов. Сконцентрировавшись на 

региональных и транснациональных проектах, Союз для Средиземноморья должен был 

усилить региональную интеграцию. Решение Еврокомиссии соединить две инициативы в 

один процесс было связано с тем, что Евро-средиземноморское партнерство не принесло 

ощутимых результатов, что неоднократно подчеркивалось в сообщениях Еврокомиссии, и, 

по мнению некоторых экспертов, являлось «патерналистическим». 

Таким образом, Евро-средиземноморская политика, начиная с 70-х годов, претерпела 

значительные изменения, как в целях, так и механизмах и инструментах ее осуществления, 

которые в определенной степени были продиктованы процессами расширения Евросоюза и 

углублением интеграционных процессов внутри группировки. ЕС использовал для достижения 

своих целей в Средиземноморье три основных концепции: подход к Средиземноморью как к 

единому региону, создание институтов для многостороннего сотрудничества и «перезагрузка» 

истории своего создания с адаптацией своей интеграционной модели к реалиям своих южных 

соседей. Барселонский процесс и Евро-средиземноморское партнерство отталкивались, как и 

предыдущие инициативы ЕС, от торговли и помощи. В обмен на проведение либеральных 

экономических и политических реформ ЕС обещал финансовую помощь и поддержку в 

развитии региональной интеграции. Но недостатки административного и структурного 

характера в странах-партнерах ограничили эффективность реализации ЕМР и амбициозные 

планы Евросоюза по трансформации южно-средиземноморского региона в «зону процветания, 

мира и стабильности». Проект по созданию Евро-средиземноморской зоны свободной торгов-

ли тоже продвигался медленно и реально может быть осуществлен лишь в 2015-2017 гг.  

Неудачи Барселонского процесса и восточное расширение ЕС привели к появлению новой 

политики соседства, которая должна была дополнить Евромед и усилить его двусторонний 

формат с помощью планов действий и совместного участия всех заинтересованных сторон в 

реализации сотрудничества. Провосточная политика соседства, в которую фактически было 

встроено Евро-средиземноморское партнерство, не привела к значительным изменениям в 

южно-средиземноморском регионе, а ее механизмы и инструменты, основывающиеся на 

принятии европейских ценностей, не очень подходили этим странам. Новая инициатива ЕС – 

Союз для Средиземноморья – обещает усилить многостороннее межрегиональное сотрудничес-

тво и субрегиональную интеграцию с помощью ЗСТ, а также обеспечить постепенное вхож-

дение соседних стран в единый внутренний рынок ЕС и создать более разветвленную 
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институциональную основу отношений ЕС и Южного Средиземноморья. Действительно, после 

введения новой политики соседства отношения между двумя регионами стали более 

двусторонними, наметился прогресс в экономической интеграции Юга и Севера Средиземно-

морья: были отменены таможенные тарифы в торговле товарами и запущены проекты трансгра-

ничного сотрудничества. Торговля между ЕС и южными соседями постепенно растет, как и 

финансовая помощь Евросоюза, хуже дело обстоит с увеличением притока прямых инвестиций 

из-за слабого развития частного сектора в этих странах и существующей нестабильности в 

некоторых из них. Безусловно, Евросоюз будет продолжать развивать отношения с южными 

партнерами, также как и средиземноморские страны останутся зависимыми от торговли, 

технологий и инвестиций из Евросоюза и их взаимоотношения останутся асимметричными. Но 

Евросоюз не может эффективно поддерживать необходимые для южных соседей либеральные 

реформы без активного участия их государственных структур и частного сектора. 

 

Влияние расширения Европейского Союза на Европейскую безопасность. 

 

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 ре-

гионов Центральной, Восточной Европы, Балкан, постсоветского пространства. Сформули-

рованная в историческом прошлом идея объединения европейских стран во имя общих ин-

тересов и безопасности не только начала претворяться в жизнь, но уже имеет определенные 

реальные очертания. Формирование интеграционных процессов в Европе началось с осоз-

нания 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 взаи-

модействовать в рамках общеевропейских институтов. Однако военный конфликт на Балка-

нах напомнил о том, что война не исчезла с европейского континента и Европа находится пе-

ред 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, создавав-

шийся на протяжении многих лет, продолжает в одностороннем порядке методично разру-

шаться Соединенными Штатами. Происходит деградация глобальных и региональных режи-

мов контроля над вооружениями.  

Одной из приоритетных целей Европы является усиление роли Организации Объе-

диненных 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 
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ядерной, энергетической, информационной безопасности, защита окружающей среды, превен-

тивное 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 для гарантии своей 

безопасности, что еще раз подчеркивает актуальность данной темы исследования [7, с.89]. 

Анализ происходящих в европейском сообществе процессов: от разногласий между ве-

дущими европейскими государствами до общего единения по вопросам социально-эконо-

мической, 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 госу-

дарств проводить самостоятельную и конструктивную внешнюю политику, избегать вмеша-

тельства 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 уг-

роз можно предотвратить случайности, правильно рассчитать и  распределить потенциаль-

ные ресурсы и возможности государств, обеспечить их наиболее рациональное использо-

вание, организовать надежную оборону европейского сообщества с минимальным ущербом 

для экономики и экологии. 

Существующие  потенциальные угрозы (действия государств, направленные на нару-

шение 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 
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о безопасности. Это также является существенным фактором, влияющим на построение еди-

ной системы европейской безопасности, которая способна объединить все страны конти-

нента вокруг уже сложившегося Европейского Союза.  

Отличительными чертами нового подхода к проблемам безопасности стало понимание ее 

комплексного характера, уменьшение военного и усиление гражданского и невоенных аспек-

тов 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 созда-

ния современной системы европейской безопасности может быть положено: 

- политическое сотрудничество, 

- взаимосвязь между системами политической и военной безопасности с экономичес-

кими 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 междуна-

родных 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 эффек-

тивным инструментом поддержания стабильности на пространстве от Атлантики до Урала.  

* Европейский Союз. Этот глобальный игрок станет в ближайшее время  ключевой сос-

тавляющей 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 безопаснос-

ти, учитывая работу всех все еѐ составляющих, приоритетным является военно-стратегичес-

кое направление. Однако для построения эффективной, действующей системы, которая рож-

дается 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 выра-

ботанная и принятая стратегическая концепция НАТО 1991г. и новая стратегическая концеп-

ция НАТО 1999г. Проведенный анализ стратегических концепций НАТО позволяет конста-
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тировать, что стратегическая концепция НАТО 1991г. и новая Стратегическая концепция 

НАТО 1999 г. (как ответ на принципиально изменившуюся ситуацию в Европе и мире в це-

лом) основываются на более широком понимании безопасности и характеризуются пере-

ходом к сотрудничеству, что должно стать важным элементом «гарантированного» мира. 

Что касается сотрудничества России и НАТО, история развития этих отношений обосно-

вывает 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 возмож-

ным его составляющим. Российский подход к вопросу о форме и методах построения обще-

европейской безопасности претерпевает изменения - так, если в 1990-е годы российская сто-

рона 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» [5], 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 расшире-

ния, включая военно-политический аспект последнего. Плодом усилий, увенчавших взаим-

ную «притирку» обеих сторон, стала Совместная декларация об укреплении диалога и сот-

рудничества по политическим вопросам и вопросам безопасности и обороны, обнародован-

ная по итогам саммита Россия - ЕС «Мы с удовлетворением отмечаем прогресс, достигнутый 

в области общей европейской политики в сфере безопасности и обороны», - говорится в Дек-

ларации. Это означает, что Россия впервые официально на самом высоком уровне выразила 

свое позитивное отношение к интенсивно формирующейся общей европейской политике 

безопасности и обороныb [9,с.8].  

Вместе с тем, выявлено немало острых проблем обеспечения европейской безопаснос-

ти, таких как: силовые действия против суверенных государств под прикрытием так называ-

емой 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); разме-

щение 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 ны-

нешняя внешнеполитическая стратегия США, которая строится в соответствии со старой 

«универсальной» формулой, которая гласит: «Границы американской безопасности лежат 

везде, где поставлены на карту американские интересы» [10]. 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 
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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 универ-

ситета 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. Ев-

ропа 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 ве-

дению 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» [11]. 

4. Современная архитектура безопасности Европы строится на обломках несостоявше-

гося «общеевропейского дома» и ведет к установлению новых разграничительных линий на 

европейском континенте. В результате переплетения процессов политической, эконо-

мической 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 Евросо-

ветом, 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 характер 

и предназначены для ликвидации последствий природных катастроф, оказания гуманитарной 

помощи и поддержания мира, не внушают доверия с учетом их оснащения новейшими вида-

ми смертоносного боевого оружия и средств его доставки в районы «кризисных ситуаций». 

6. Милитаризация Европы не способствует укреплению роли ООН как инструмента ми-

ра, наносит новый удар по ОБСЕ, влечет за собой очередной виток недоверия к европейским 

структурам, в особенности со стороны стран, оставшихся в стороне интеграционных про-

цессов в Европе.  
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7. Современные тенденции мирового развития накладывают негативный отпечаток на 

глобальные и европейские процессы, что вызывает серьезную тревогу в среде политиков, обес-

покоенных 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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into the EU are analyzed. The assessment is given to long prospects of cooperation of the countries 

of this region. The author comes to conclusion that only success of the reforms which are carried 

out in these countries can finish ahead of schedule processes of integration of the countries of CEE 

into "the European house". 
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Сразу же после роспуска Варшавского Договора и Совета Экономической 

Взаимопомощи политический центр Европы переместился на Запад. В Европе сложилась 

своеобразная ситуация, когда страны Центральной и Восточной Европы своими огромными 

амбициями войти в Европейский союз дестабилизируют его внутреннее положение. С 

другой стороны, перенос западной модели подрывает стабильность стран Центральной 

Европы. В то время как Восток хочет интегрироваться с Западом, Юг подвергается риску 

исчезновения. После падения Берлинской стены страны Центральной и Восточной Европы, 

пережив жестокую шоковую терапию, с целью облегчения переходного периода надеялись 

побыстрее вступить в экономический клуб Европы. В связи с этим страны — члены ЕС 

начали пересмотр процесса интеграции, смещая при этом приоритеты сообщества в пользу 

национальных интересов. Если в Центральной Европе экономический и социальный процесс, 

вызванный трансформацией, привел к усилению этнонационализма, то в Западной Европе 

страх перед экономическим спадом и социальной безработицей привел к заключению 

Договора о Европейском союзе и к Амстердамскому договору (1). 

Западная Европа после первоначальной всеобщей эйфории в связи с падением 

коммунизма остается закрытой, сосредоточенной на своих внутренних проблемах, не 

проявляет должного внимания к странам Центральной и Восточной Европы и ставит под 

угрозу политическую, экономическую и социальную стабильность этих государств, тормозит 

возникновение в этой части Европы региональных рынков. Движение, направленное 

вовнутрь, на углубление интеграционных процессов внутри Европейского союза, нашло свое 

конкретное выражение в объединении Германии в октябре 1990 г., в Договоре о создании 

Европейского экономического пространства, подписанном 2 мая 1991 г., во введении 

единого рынка в 1992 г., в ратификации Договора о ЕС, в переговорах по Амстердамскому 

договору, в процессах по введению единой денежной системы и, наконец, в реформах 

Программы 2000. Это движение вовнутрь стало серьезным препятствием для расширения ЕС 

(2). 

В странах ЕС господствует мнение о том, что, несмотря на моральную и политическую 

обязанность принять в ЕС бывшие коммунистические страны, необходимо прежде всего 

привести в порядок собственный европейский дом, ускорить те глубокие внутренние 

интеграционные процессы, которые попыталась осуществить учредительная реформа, 

одобренная Межправительственной конференцией в 1996 г. Официальной целью этой 

реформы является защита достижений Союза и предупреждение ослабления сообщества, 

превращения его в простую зону свободной торговли перед роковыми и разорительными 

последствиями, которые может иметь быстрое расширение ЕС для внутреннего рынка, для 

социальных, политических и экономических стандартов Европы. Такой 

непрофессиональный подход привел к созданию образа ЕС как осажденной крепости, 

потерявшей прошлый образ своего гостеприимства. Но Европа не будет ни стабильной, ни 
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мирной, если ЕС не выполнит обязательств по объединению Европы в демократическую 

систему с рыночной экономикой. Ее моральный авторитет будет поставлен под сомнение. 

Сдерживающим фактором расширения Союза является широкий перечень условий, 

выдвинутых ЕС для допуска стран Центральной и Восточной Европы в клуб кандидатов для 

вступления. На проходившем в Копенгагене в 1993 г. заседании Европейского Совета было 

отмечено, что кандидатами смогут стать только те страны, которые будут соответствовать 

необходимым экономическим и политическим условиям. При этом, чтобы освободить 

Комиссию или Совет от определенных обязательств, сроки вступления не оговаривались. 

Уже в Договоре о Европейском союзе отмечено, что для вступления в Союз нужно быть 

европейским демократическим государством с рыночной экономикой, в полной мере 

использующим возможности европейского рынка, признавать 40-летнее наследие 

сообщества. Основы стратегии предварительного принятия стран Центральной и Восточной 

Европы в ЕС определялись "Белой книгой" Европейской комиссии, которая была 

разработана на Совещании Европейского Совета в Эссене (декабрь 1994 г.) и принята на 

Совещании Европейского Совета в Каннах (июнь 1995 г.). Она сформировала условия 

сближения и предусмотрела сначала вхождение стран Центральной и Восточной Европы в 

ЕС на правах ассоциированного членства и только затем переход в статус полноправных 

членов. Этот документ стал большим препятствием для интеграционного процесса. 

Требования присоединения к европейскому законодательству, ускорения процесса 

экономических реформ при соблюдении охраны окружающей среды, создания новых 

рабочих мест, повышения уровня жизни, создания гарантий поддержания схожих условий 

экономик стран-членов и стран-кандидатов с тем, чтобы избежать ненужной конкуренции, 

массовой миграции, — все это превратилось в еще одно труднопреодолимое препятствие на 

пути вхождения стран Центральной и Восточной Европы в ЕС. В этой связи необходимо 

упомянуть и о Плане стабильности в Европе, выдвинутом французским премьер-министром 

Балладюром в марте 1995 г., направленном на признание неприкосновенности современных 

границ и уважение прав национальных меньшинств в странах, желающих стать членами ЕС. 

По сути, выдвинутые условия имели своей целью отсрочить вхождение стран 

Центральной и Восточной Европы в ЕС и выиграть время для того, чтобы страны — члены 

ЕС адаптировались и приготовились к расширению на Восток. Это подтверждается 

отсутствием сроков вступления, отсутствием дифференциации в подходе к странам-

кандидатам, отсутствием дебатов внутри ЕС о последствиях расширения для таких 

ключевых сфер, как Европейская аграрная политика (ЕАП) (3). 

В качестве другого серьезного фактора "сдерживания" нужно назвать решение ЕС об 

индивидуальном подходе к странам-кандидатам при вступлении в ЕС, так как это условие 

также позволяет отодвинуть этот процесс на более длительную перспективу. Так, в уже 

упомянутой "Белой книге" наряду с изложением требований по гармонизации 

учредительных, юридических и административных обязательств, выполнение которых 

необходимо для вступления в ЕС, было включено положение о том, что прием в Союз будет 

осуществляться в зависимости от выполнения каждой страной политических и 

экономических условий, а не приемом "блоком", как это предусматривалось ранее. 

Отмеченное решение ЕС способствовало тому, что страны ЦВЕ вступили в стремительную 

гонку по согласованию своих законодательств с законодательством сообщества. Этот бег к 

желаемой цели с препятствиями и жестокой индивидуальной конкуренцией между странами-

соискателями практически парализовал усилия, направленные на расширение регионального 
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экономического и торгового сотрудничества, развитие двусторонних отношений между 

государствами Центральной и Восточной Европы. Отсутствие сотрудничества между 

соискателями, несомненно, носит отрицательный характер. В частности, это привело в 

последние годы к значительному увеличению давления этих стран на западные 

стратегические, финансовые, политические и экономические центры. Каждая страна-

кандидат пытается идти своей собственной дорогой, не используя межрегиональное 

сотрудничество для ускорения процесса (4). 

Одновременно с обнадеживающими высказываниями политической элиты ЕС в защиту 

нерушимости проекта расширения постоянно поднимается вопрос о размерах расходов и 

негативных последствиях расширения ЕС на Восток. Существуют опасения по поводу того, 

что обострится налоговое бремя, усилятся проблемы конкуренции, денежная нестабильность 

и торговые трудности, будут развиваться институционная несбалансированность и 

неэффективность в принятии решений большинством, поиски коалиций и ведение 

закулисных переговоров. Озвучиваются мрачные прогнозы относительно перемещения 

людской лавины в более богатые страны ЕС, огромных финансовых расходов, которые 

потребуются для новых восточных кандидатов при включении их в такие общие программы, 

как ЕАП или Европейские структурные фонды. 

Краткосрочные частные и национальные интересы государств-членов приводят к 

отрицанию любой идеи перераспределения своих фондов и помощи более бедным 

кандидатам, к усилению требований более длительного переходного периода, или, другими 

словами, системы поэтапного присоединения. Такими же абсурдными являются и подходы, 

которые игнорируют возможности экономического развития, связанные с открытием 

общеевропейского рынка для стран Центральной и Восточной Европы, использования 

экспорта и инвестиций ЕС. Критикуя эти подходы в целом, нужно признать, что расширение 

ЕС может привести к краткосрочному разрушению рынка труда в "чувствительных" сферах. 

Существует мнение, что расширение ЕС на Восток приведет к созданию 

неуправляемого содружества, что поставит под угрозу внутреннее единство Союза и 

приведет к преждевременной глубокой внутренней реформе (5). 

Чтобы понять различные аспекты расширения ЕС, следует использовать для анализа 

торговые соглашения ЕС со странами Центральной и Восточной Европы, в частности 

Договор о сотрудничестве и двусторонние европейские договоры, подписанные на 

Совещании Европейского Совета в Дублине (июнь 1990 г.), заявления о политической, 

аграрной реформах Союза, реформах структурной и бюджетно-финансовой систем ЕС. 

Соглашения, подписанные с Польшей, Венгрией и Чехословакией 16 декабря 1991 г., с 

Румынией и Болгарией весной 1993 г., которые вошли в силу в 1994 г., хотя и были 

направлены на облегчение процедуры вхождения в союзный экспортный рынок, на развитие 

свободного товарообмена, на промышленное, техническое и научное сотрудничество, на 

развитие политического диалога между ЕС и странами Центральной и Восточной Европы с 

целью их окончательного присоединения к Европейскому союзу, по различным причинам 

носили ограниченный характер. Во-первых, из-за временного исключения традиционных 

"чувствительных" секторов, где страны Центральной и Восточной Европы являются 

конкурентоспособными (сельское хозяйство, уголь, черная металлургия, текстильная 

промышленность и т. д.); во-вторых, из-за отмены таможенной пошлины, в частности на 

изделия обрабатывающей промышленности в "чувствительных" секторах; в-третьих, для 

стимулирования тенденции исключительной ориентации внешней торговли стран 
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Центральной и Восточной Европы на ЕС; в-четвертых, из-за явной асимметрии в пользу ЕС 

торговых отношений Восток-Запад как по объему потоков, так и по конечному балансу. 

Разрушение государственной монополии на внешнюю торговлю и радикальная торговая 

либерализация в странах Центральной и Восточной Европы наряду со всевозрастающим 

западным протекционизмом привели к головокружительному увеличению импорта и к 

ухудшению сбалансированности платежей в пользу ЕС. В-пятых, из заключенных 

соглашений исключено свободное перемещение лиц, в то время как ЕС до настоящего 

времени извлекает выгоду из свободного перемещения капитала, услуг и товаров. Шестой 

причиной является то, что заключенные соглашения наряду с требованием немедленных 

жестких структурных реформ, таких, как массовая приватизация общественной 

собственности, либерализация финансовых рынков, независимость центральных банков, 

создание рынка ценных бумаг, упорядочение банковско-коммерческого сектора и 

центральных систем экономического управления, предполагали и проведение типичных для 

развитых стран структурных реформ борьбы с безработицей, создание частного рынка труда, 

введение контрактов на частичную занятость, регулирование и сокращение затрат на 

рабочую силу, которые с большими предосторожностями осуществляются в самой Западной 

Европе. Кроме того, во время подписания союзных торговых соглашений от кандидатов 

потребовали обязательств по развитию совместных предприятий, по защите доходов 

владельцев. Выдвинув столь жесткие условия, Западная Европа попыталась спасти свою 

честь созданием системы оказания помощи, которая в большей степени в конце концов 

оказалась выгодной для самих дарителей. Таким образом, уже в 1990 г., когда начались 

переговоры по выработке соглашений с ЕС, страны Центральной и Восточной Европы 

начали понимать, что эта система очень похожа на СЭВ: джунгли квот (налогов, взносов) и 

множество деталей, из-за которых не просматривается столь ожидаемый План Маршалла II. 

Еще в июне 1997 г. был разработан рабочий документ "Программа 2000". Под 

председательством в ЕС Германии в первой половине 1999 г. шло активное обсуждение 

проекта (6). 

На протяжении всего процесса обсуждения программы как никогда стали очевидными 

разные подходы к интеграции, часто строящиеся на эгоистических национальных интересах. 

Во время работы над "Программой 2000" велась беспощадная борьба между богатыми и 

бедными странами, между налогоплательщиками и "чистыми приемщиками", между 

англичанами и представителями континента, между промышленниками и аграриями, между 

супер националистами и межправительственными силами и т. д. Эти противоречия грозили 

взорвать принципы внутренней солидарности в ЕС. 

В центр этого противостояния нужно было бы поставить Европейскую комиссию 

вместе с так называемой "бандой четырех" — четырьмя самыми богатыми странами, 

которые вносят самые большие налоги в европейский бюджет, — Германией, Австрией, 

Швецией и Голландией. Эти страны, начиная с неформальной сессии ECOFIN, проходившей 

в английском городе Йорке 21 марта 1998 г., а также сессии 6 июля 1998 г., решили оказать 

давление на европейские структуры и потребовать, чтобы на них распространялся 

корректирующий механизм возврата, подобный британскому чеку, полученному М. Тэтчер в 

1985 г. (Соглашение в г. Фонтенбло). Это "тэтчеровское" требование о справедливой 

компенсации, связанное с переводом финансовых средств в самые богатые страны Союза, 

имело своей целью пересмотреть взносы этих государств в пересчете на итоговое сальдо и 

покончить с несправедливостью дисбаланса их взносов в сейфы сообщества, даже если это и 
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подточит принципы внутреннего единства. Для преодоления этого противоречия 

рассматривалось несколько возможностей (7). 

Первый путь основывался на идее исключения восточных стран из фондов Союза. Он 

был предложен премьер-министром Испании Фелипе Гонсалесом на Совещании в Эдинбурге 

в 1992 г. и принимал во внимание то, что целью этих фондов является облегчение участия в 

Европейском валютном союзе (ЕВС). Эта идея звучала в рабочем документе Комиссии, 

опубликованном 18 марта 1998 г. Она защищала не только сокращение структурной помощи, 

но и замораживание фондов Союза с целью сконцентрировать инвестиции в конкретных 

географических районах и зонах, сократив число людей, пользующихся субсидиями, и 

децентрализовав администрацию. Однако в конечном счете на Совете по общим делам 6 

декабря 1998 г. обслуживание фонда, включая страны евро, была вынуждена взять на себя 

Германия, хотя и с условием его поэтапного претворения до 2006 г. 

Второе предложение, поддержанное Комиссией, касается ее проекта реформы системы 

финансирования ЕС от 7 июля 1998 г. Предложение предполагало возможность 

софинансирования Европейской аграрной политики ("Программа 2000") со стороны 

национальных государств в объеме 25 %. Национальные государства должны финансировать 

прямую помощь сельскому хозяйству, что стоило бы, к примеру, Испании 90 млрд песет, в 

то время как ЕС будет поддерживать финансирование расходов по регулированию рыночных 

цен (8). 

Этот проект предполагал не только частичную национализацию финансовой системы 

политики сообщества, но и то, чтобы именно самые бедные страны с большим числом 

земледельцев взяли на себя оплату, необходимую для бюджетного равновесия богатых 

северян. Предложение было отклонено в основном из-за отказа со стороны Франции, 

прозвучавшего из уст ее премьер-министра Леонелла Жоспена 13 декабря 1998 г. 

Третье предложение, выдвинутое группой стран ЕС, лидером которых на этот раз было 

британское правительство, связано с реформой фондов занятости. Так, на Совещании 

Европейского социального фонда с участием 15 министров труда, проходившем 26 мая 

1998 г. в г. Бирмингеме, комиссаром по труду П. Флинном защищалась идея 

реформирования ЕФСП, главного инструмента улучшения возможностей занятости 

трудящихся и борьбы с безработицей. Она предполагала изменить критерии распределения 

так называемой Цели № 3 ЕФСП, которая направлена против длительной безработицы, 

сократить поступление помощи в районы, которые уже получают помощь по Цели № 1 

(районы с доходами менее 75 % от среднеевропейского уровня, среди которых находится 

большинство региональных автономий Испании) (9). 

Четвертое предложение, исходившее впервые от Австрии на Совещании ECOFIN в 

Брюсселе 23 ноября 1998 г., при нежизнеспособности предыдущих, хотя и формулировалось 

как необходимость стабилизации, на самом деле требовало сокращения общих расходов 

сообщества на период 2000—2006 гг., в основном по сельскому хозяйству и 

реструктуризации. Такое решение предполагало для Испании, например, согласно 

первоначальным цифрам, недополучение чистых перечислений на 2 млрд песет за 

отмеченный период. Это предложение натолкнулось на отрицательную реакцию Ирландии, 

Португалии, Испании и Греции, а также Италии, которые считали, что такое сокращение 

находится в противоречии с "новым всеобщим экономическим поворотом" в пользу 

прироста и увеличения рабочих мест. Об этом уже договорились социалистические лидеры 
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Европы несколькими месяцами ранее (восстановление великих проектов трансевропейских и 

энергетических сетей, намеченных в "Белой книге") (10). 

Богатым странам, лидирующим в Европейской комиссии, противостоит блок стран 

Средиземноморья, лидером которых является Испания и в который входят Португалия, 

Ирландия, Греция и в определенной степени Италия. Этот блок активно поддерживается 

Европейским парламентом. Однако одно дело препятствовать тому, чтобы именно страны-

кандидаты оплачивали несбалансированные налоги, от которых страдают определенные 

страны Союза, и совсем другое — укрываться за щитом абсолютного принципа единства и 

внутренней солидарности Союза, рассматривая его как право, приобретенное в результате 

европейского строительства, чтобы замедлить процесс расширения и уменьшить возможные 

потери привилегированных позиций, достигнутых в последние десятилетия. Необходимо 

осознать и принять тот факт, что, когда состоится расширение ЕС, автоматическое падение 

среднего дохода сообщества приведет к увеличению проблем во многих регионах, которые в 

настоящее время получают структурную помощь сообщества (11). 

Внутренняя конфронтация ЕС означает следующее. Во-первых, следует отметить, что 

она способствовала возрождению национализма в Европе, повышению роли суверенитета 

национального государства по сравнению с европейской суперцентрализацией, заставила 

затормозить процесс интеграции в пользу поддержания разнообразия политических, 

культурных и региональных традиций, сохранения местных, региональных или 

национальных особенностей, усилила расхождения среди стран-членов с эгоистическими 

европейскими взглядами. Разногласия по поводу интеграционных процессов привели к 

неизбежному кризису европейского строительства, которое растворилось в атмосфере 

нерешительности и маразма, когда все делается для того, чтобы избежать вопросов 

расширения из-за страха перед политическими и экономическими лишениями. Во-вторых, 

одновременное углубление и расширение ЕС без дополнительных фондов, с постоянно 

сокращающимся бюджетом означает, что ЕС все меньше и меньше сможет помогать странам 

или регионам, переживающим шок, который наверняка будет повторяться тем чаще, чем 

дальше Европа будет продвигаться к специализации производства. Об этом свидетельствуют 

некоторые факты, например, бюджетная и финансовая суровость, навязанная критериями 

допуска к евро, принятие Пакта стабильности в ECOFIN (21—22 марта 1998 г., г. Йорк), 

выдвинутого немецким министром финансов Т. Вейгелем и предполагающего ужесточение 

условий содержания в зоне евро с целью поддержки строгого бюджета. Кроме того, реформа 

финансовой и бюджетной системы на ближайшие 7 лет имеет своей аксиомой удерживать 

финансовые ресурсы на уровне 1,27 % ВВП, о чем было заявлено в "Программе 2000" и 

позже ратифицировано канцлером Г. Шредером на Европейском совещании 4 декабря 

1998 г. Именно здесь утверждалось, что благодаря строгой финансовой дисциплине и 

реформам в ЕАП и структурных фондах расширение не увеличит расходы, а, наоборот, 

уменьшит их за счет высвобожденных ресурсов. Наконец, это подтверждается требованием 

богатых стран о коррекции механизма несбалансированных взносов (12). 

Такая позиция жестко критикуется президентом Европарламента испанцем Хилем 

Роблесом, который подчеркнул, что невозможно сделать большую Европу с маленьким 

бюджетом. Европарламент встал на защиту бедных стран, что показали голосования 18 июня 

и 19 ноября 1998 г. в пользу сохранения фонда Союза на период 2000—2006 гг. для стран с 

доходом ниже 90 % от среднеевропейского. В качестве протеста против сурового 

финансового режима, который приведет в ближайшем семилетии к сокращению 
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национальных взносов в европейский бюджет с 1,15 % ВВП в 1999 г. до 0,97 % в 2006 г., 

Парламентская бюджетная комиссия 30 марта 1999 г. угрожала наложить вето на 

Берлинский финансовый договор, который должен был быть утвержден на заседании в мае 

1999 г. (что приводило к отсрочке бюджета 1999 г. и к увеличению расходов на 7 млрд евро). 

В конце концов, путем предварительных переговоров, Совещание Европейского Совета 

в Берлине в марте 1999 г. проголосовало за отмену идеи корректирующего механизма 

несбалансированности больших взносов в бюджет, имея в качестве цели отстоять идею 

стабилизации расходов главных программ сообщества. Что касается ЕАП, необходимо 

упомянуть, что именно Еврокомиссия в продолжение реформы 1992 г. предложила не только 

более низкие гарантированные цены, но и концепцию помощи нуждающимся регионам 

(Цель № 1). Эта политика была в целом поддержана Европарламентом 1 октября 1998 г. 

Лишь французские представители отстаивали идею сокращения расходов на аграрную 

политику из бюджета ЕС, мотивируя это необходимостью спасения от кризиса и дискуссией 

о финансовой реформе ЕС. Представленный Парламентской бюджетной комиссией доклад 

профессора Паоло Сечини на заседании 9 декабря 1998 г. защищал тезис о сокращении на 

50 % расходов ЕС на сельское хозяйство с тем, чтобы государства-члены самостоятельно 

финансировали недостающую половину, а высвобожденные ресурсы направлялись на другие 

статьи бюджета (13). 

Весь этот конфликт между странами по поводу новой системы бюджетного 

финансирования, аграрной и структурной политики, эти расходящиеся интеграционные 

концепции являются результатом отсутствия нового общего европейского проекта и 

тормозят расширение, что и продемонстрировало двустороннее Совещание ЕС и стран-

кандидатов 10 ноября 1998 г. в Брюсселе, проведенное после официального объявления о 

начале формальных переговоров о расширении на Восток (31 марта 1998 г.). Это уже не 

просто трудности, с которыми сталкиваются страны-кандидаты при выполнении условий 

присоединения, это — риск провала расширения из-за неспособности ЕС и его стран-членов 

преодолеть проблемы расширения, что и отметили главы правительств Франции и Германии 

на двустороннем Совещании в Потсдаме 1 декабря 1998 г (14). 

Ошибочно думать, что цель большой Европы сводится к решению огромной 

технической, административной или чисто системной задачи. Ей нужны новые талантливые 

идеи, новые институты, новые законодательные нормы и новый порядок. Низкие зарплаты и 

близость стран Центральной и Восточной Европы к сердцу Европы не являются гарантом 

успеха в процессе сближения уровней жизни европейских партнеров. Необходимо наличие 

западной финансовой поддержки платежного баланса, денежной стабильности, расчетов 

между предприятиями, поддержки технологической оснащенности, открытого режима 

западных рынков и интеграции в ЕС. Открытие на Восток является самым большим вызовом 

для Европы (15). 

В качестве четвертой проблемы хотелось бы отметить то, что ЕС предложил на 

ближайшие годы слишком перегруженную задачами программу, что ставит под угрозу 

проект расширения на Восток. Единая денежная единица, переговоры о финансовых 

перспективах ближайшего европейского бюджета 2000—2006 гг., реформа направлений 

общей политики в областях ЕАП, Структурных фондов, институционной реформы и т. д., 

связанная с проблемами баланса и законности существующих демократий, могут привести 

либо к провалу расширения, либо к застою, либо к отсрочке обязательств, требующих 

одобрения европейской интеграционной модели, которая в данный момент отсутствует, или 
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приведет это расширение, обесцененное из-за бесконечных переходных периодов, к 

малоэффективному политическому жесту (16). 

В этом смысле европейская внутренняя озабоченность очень ярко проявилась серией 

европейских безрезультатных совещаний, целью которых были лишь внутренние вопросы. 

Это доказывает эгоистичность европейского видения, что может привести проект 

расширения к неминуемому упадку. Вопросов расширения стараются избегать из-за боязни 

экономических и политических лишений. Начальная эйфория по поводу падения системы 

блоков и прекращения угрозы "холодной войны" в самом центре Европы в пользу 

настоящего глобального и целостного европейского проекта превратилась в боязнь перед 

неуправляемой Европой в политическом плане, во внутреннюю стерильность, когда явно 

просматривается борьба корпоративного эгоизма и удивительная историческая слепота. Все 

это наводит на мысль о том, что расширение будет вращаться вокруг расходов, вокруг 

планируемой прибыли, вокруг взаимных расчетов, так как решения государств зависят от 

баланса расход-доход (17). 

Европейское сообщество, планируемое как динамичная и гибкая организация, не было 

создано как таковое. Оно лишь положило начало процессу европейской интеграции, 

перспектива которой заключалась в расширении Союза. Нужно подчеркнуть, что слабость 

Союза — это его постоянная неспособность сказать "нет" длинному списку кандидатов 

(государства Вышеградской четверки, Балтийские страны, Турция, Мальта, Кипр, бывшие 

республики Югославии, Албания, Румыния, Болгария и т. д.). Любое планирование 

расширения — это сложное упражнение. В любом случае, экономическое и политическое 

будущее Европы заметно отличается от того, каким оно представлялось 10 лет тому назад. 

Для того, чтобы расширение стало возможным, для обеспечения финансовых нужд 

населения необходимо проведение таких важных мер, как институционная реформа, 

реформа структурных фондов и фондов финансирования, а также преодоление планки явно 

недостаточного европейского бюджета в 1,27 % европейского ВВП. 

В этом направлении следовало бы предложить целый ряд новых идей. Первая состоит в 

том, что само расширение нужно рассматривать с точки зрения различных перспектив для 

стран-членов и для стран-кандидатов. Богатые страны-члены рассматривают его как способ 

для укрепления своего экономического потенциала на мировом уровне, бедные — как угрозу 

своему положению или привилегированному статусу внутри современного ЕС. Кандидаты 

рассматривают процесс расширения как универсальную панацею, которая решит их 

экономические проблемы, как основу для укрепления своей демократической стабильности и 

как гарантию скорейшей защиты под крылом сильного экономического и политического 

сообщества. Федералы рассматривают его как форму для облегчения процесса интеграции и 

превращения ЕС в простой межправительственный организм свободной торговли, а 

федералисты — как угрозу на пути продвижения к процессу углубления политического 

союза, и т. д. Учитывая многочисленные просьбы о присоединении к ЕС с севера, юга и 

востока Европы, а также необходимость поддержания стабильности и процветания как 

внутри, так и вне границ ЕС, Союз должен усилить свое внутреннее политическое, 

экономическое и культурное единство, стать базовым сообществом цивилизации, развития и 

благополучия. 

Вторым важным моментом для понимания приоритетов является то, на каких условиях 

кандидаты станут частью общего европейского проекта. Их вхождение не должно носить 

чисто экономические и торговые интересы, как это произошло с Великобританией и Данией 
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в 70-е гг. Оно не должно исходить из намерений получить свою долю власти для участия в 

распределении наследия сообщества и иметь более сильный голос в международных 

институтах. Вхождение новых стран, как это было с Испанией, Португалией и Грецией, 

должно сопровождаться мерами предосторожности, гарантиями экономического 

существования, политической стабильности для окончательного укрепления своего 

возвращения к тысячелетним традициям демократического строительства и модернизации 

своих экономик, укрепления социального благополучия и т. д. В случае с северянами ЕС 

имел все выгоды, так как вступившие страны, будучи платежеспособным блоком, 

значительно продвигали вперед проект географического, экономического, социального и 

политического объединения. Когда настанет очередь стран Центральной и Восточной 

Европы, условия также будут выгодными для ЕС и его членов, так как странам Центральной 

и Восточной Европы придется принимать любые условия, как это было с Испанией в таких 

жизненно важных для ее экономики секторах, как сельское хозяйство и рыболовство (18). 

Препятствия, созданные Союзом и его членами для процесса расширения, и до 

сегодняшнего дня являющиеся плодом экономических и бюджетных противоречий, 

позволяют сделать вывод об искаженности модели строительства. Договор ЕС наметил не 

только принципы, но и конечный результат процесса европейской интеграции. После 

трансформации мировой политической карты и открытия бывших коммунистических 

восточных государств требовался решительный ответ от Европы. Однако экономический 

кризис, снижение конкурентоспособности и отсутствие внутреннего единства в Союзе 

развили опасную парализующую безынициативность, угрожающую появлением 

враждебности к ЕС. Трагические события в бывшей Югославии вызывают сомнения в 

необратимости процесса расширения ЕС за счет стран Центральной и Восточной Европы. 

Как только состоялось воссоединение Германии в 1990 г., как только началось 

четвертое расширение на север и Австрию в январе 1995 г., как только началось 

председательствование Германии в Союзе, необходимо было дать старт для присоединения 

стран Центральной и Восточной Европы к ЕС через официальное заявление о 

присоединении к ЕС. Через 5 лет после падения Берлинской стены быть просто 

приглашенными на церемонию закрытия Совещания в Эссене или получить приглашение 

для руководителей государств и правительств и их министров иностранных дел на встречу 

между странами Центральной и Восточной Европы и ЕС под названием "структурный 

диалог", проходящую параллельно Совещанию Европейского Совета в Каннах в 1995 г., — 

это далеко не то, чего ожидали страны Центральной и Восточной Европы. Они хотят 

непосредственно участвовать в процессе экономического и политического строительства 

XXI в., а не находиться на галерке, как пассивные наблюдатели.  

Народное недовольство во Франции планом Жюпе, в Германии — единой денежной 

единицей и бюджетной политикой Г. Коля доказывает, что европейский денежный проект 

изжил себя и необходимо искать другой проект, для более широкой Европы. Европейские 

граждане удовлетворены уровнем достигнутой экономической интеграции, однако ЕВС — 

это ошибочный европейский приоритет. Воссоединение стран Центральной и Восточной 

Европы с Европой должно стать ближайшей задачей, как это было в случае с 

воссоединением Германии. Абсолютным приоритетом должно стать расширение на Восток, 

так как после десятилетий порабощения страны Центральной и Восточной Европы просят у 

Европы безопасности и помощи в экономическом развитии, и Союз должен ответить так, как 

ответила Европа в послевоенные годы: превратить Европу из континента раздора и 
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конфликтов в единую, сотрудничающую, стабильную, мирную и процветающую для всех. 

Необходимо воссоздать новые Европейские сообщества, новый План Маршалла, чтобы 

гарантировать стабильность и экономическое развитие единой Европы. Как сказал 

венгерский экономист Ласло Шаба, "мы не должны ждать, чтобы сделать совместимыми 

углубление и расширение, нужно покончить с замалчиванием общественного мнения 

Франции, Великобритании, Дании и Германии во время ратификации процесса углубления, 

нужно стремиться к настоящему политическому европейскому союзу, отдать предпочтение 

расширению ЕС перед углублением сотрудничества государств — членов Вышеградской 

четверки" (19). 

Европа должна перестать смотреть вовнутрь себя, она должна оглянуться вокруг, а 

точнее — на Восток, ускорить интеграцию. Восточное расширение ЕС, конечно, нельзя 

отделить от существенных изменений в ЕАП, в структурной политике, в социальном и 

экономическом единстве, в системе финансирования европейского бюджета, в защите 

основных прав и прав меньшинств, в изменении институтов и политических структур. 

Восточное расширение не должно угрожать способности принятия эффективных решений 

содружеством из более чем 20 членов. Но попытки отложить и отсрочить расширение в 

пользу реорганизации институтов приведут к серьезному риску, конфликтам и 

нестабильности в зоне. Нерасширение в экономическом плане приведет к потере 

возможности экономико-торгового увеличения, экологического оздоровления и к 

напряженности в сфере миграции. 

Предположительно несовместимая дилемма "расширение — интеграция" стала 

причиной бесплодных и развращающих дебатов. На первый взгляд, это представляется 

терминологической дискуссией, однако она таит в себе мотивы, идущие гораздо дальше 

общей аргументации: национальные интересы для продвижения к проекту конкретной 

интеграции. Невозможно согласиться с тем, что экономическая логика будет европейской 

движущей силой, в которой ЕВС станет конечным результатом процесса. Очевидно то, что 

процесс возвращения стран Центральной и Восточной Европы в Европу из-за создания более 

интегрированной и глубокой Европы, из-за расходов, из-за процесса демократизации 

посткоммунистических режимов является более сложным, чем думали ранее. Это 

сопротивление Западной Европы объединению со странами Центральной и Восточной 

Европы можно сравнить с желанием поместить амортизационную подушку между ЕС и 

нестабильным Востоком (20). 
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CƏNUBĠ QAFQAZDA YENĠ GEOSĠYASĠ ġƏRAĠT VƏ DƏYĠġĠKLĠKLƏR 

 

Cənubi Qafqaz həmişə dünya adlı orqanizmin həyati əhəmiyyətə malik olan orqanlarından bi-

ri olub və hazırda da bu əhəmiyyətini qoruyub saxlamaqdadır. Bu region uzun müddət SSRİ-nin 

tərkibində xaricdən təcrid olunmuş şəkildə qalmış və belə desək, planetdə öz rolunu oynamaq imka-

nından məhrum edilmişdir. SSRİ-nin dağılmasından sonra postsovet məkanında yaranan yeni 

müstəqil dövlətlərin bilavasitə beynəlxalq münasibətlər sisteminə qoşulması və öz maraqlarını ifadə 

edən xarici siyasət kursunu həyata keçirməyə başlaması dünyada dövlətlərarası münasibətlərin yeni 

nizamının  formalaşmasına gətirib çıxartdı. 

Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, etnosiyasi münaqişələr, enerji siyasəti, geostrategiya, siyasi 

maraqlar. 
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НОВАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ  

НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 

Южный Кавказ всегда был одним из жизненно важных органов организма по имени 

Земля и всѐ ещѐ сохраняет свою значимость. Этот регион долгие годы был изолирован от 

окружающего мира во время оккупации СССР и так сказать, был лишѐн права играть свою 

роль в планете. Соединение новых независимых государств в постсоветском регионе после 

распада СССР прямолинейно в систему международных отношений и их новый курс 

внешней политики привели к формированию нового расклада межгосударственных 

отношений.  

Ключевые слова: Южный Кавказ, этнополитические конфликты, энергетических 

интерес, геополитика, политический интерес. 
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NEW GEOPOLITICAL SITUATION AND CHANGES IN THE SOUTH CAUCASUS 

 

The South Caucasus has always been one of the world's organs of vital importance and now 

it's preserved. The region had been a part of the USSR for a long time and isolated from the world 

and deprived of the opportunity to play a role in the planet. After the collapse of the Soviet Union, 
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the newly independent states of the former Soviet Union and their interest in joining the system of 

international relations and foreign policy have started to implement the formation of the new world 

order of the interstate relations. 

Key words: South Caucasus, ethno-political conflicts, energy policy, geostrategy, political in-

terests. 

 

Müstəqil dövlətlərin yaranması. Bjezinskinin ―Avrasiyanın Balkanları‖ kimi 

dəyərləndirdiyi Cənubi Qafqaz regionu dünya gücü olmaq istəyən dövlətlərin mübarizə meydanına 

çevrilmiĢ, Qara dəniz və Xəzər dənizi arasında yerləĢərək cənub-Ģimal, qərb-Ģərq enerji və nəqliyyat 

xətlərinin kəsiĢməsi və eyni zamanda Xəzər hövzəsi enerji mənbələrinə sahib olması baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb edən regiondur. 

Mütəxəssislər hesab edir ki, XX əsrin sonu, XXl əsrin əvvəllərində Cənubi Qafqaz re-

gionunun zəngin enerji resursları, Şərq-Qərb əlaqələrindəki bağlayıcı coğrafi mövqeyi,  iki qitəni 

birləşdirən ən yaxın, ən əlverişli və geosiyasi cəhətdən ən etibarlı nəqliyyat-kommunikasiya və en-

erji ixracı dəhlizlərinin üzərində yerləşməsi onu dünya siyasətinin mərkəzinə çıxarır.  Güney 

Qafqaza sahiblənmək uğrunda baĢlanan geosiyasi mübarizə,  Ġttifaqının süqutu SSRĠ-nin bir tərkib 

hissəsi kimi beynəlxalq aləmdən təcrid olunmuĢ, unudulmuĢ regionlar, xüsusi strateji və geosiyasi 

əhəmiyyət kəsb edən tranzit yolları ətrafında yeni siyasi və geosiyasi mübarizənin baĢlanması ilə 

müĢayiət olundu ki, bu regionlardan biri də Cənubi Qafqaz idi.  

Fikrimcə Cənubi Qafqaz regionu ―dünyanın dördyolu‖ rolunu oynayır. Cənubi Qafqazın ġi-

mal ilə Cənub, ġərq ilə Qərb arasında dəhliz rolunda çıxıĢ etməsi bunu söyləməyə əsas verir. Belə 

ki, Cənubi Qafqaz iki müxtəlif qitəni – Avropa və Asiyanı, iki müxtəlif qütbü birləĢdirməklə yanaĢı, 

iki müxtəlif sivilizasiyanı da bir-birinə qovuĢduran bir regiondur. 

Cənubdan baxdıqda isə Cənubi Qafqaz müasirləĢməsi və yenidən qurulması hələ də tam 

olmayan, dünyanın əksər güclərinin müdaxilə etdiyi Yaxın ġərqə bitiĢikdir. Yaxın ġərq regionunun 

problemləri isə birbaĢa Cənubi Qafqazdakı geosiyasi vəziyyətə təsir edən amildir. Həmçinin, Cənu-

bi Qafqazdakı proseslər də öz növbəsində Cənub-ġərqi  Avropa regionundakı proseslərə təsir edir. 

Buna görə də bəzi tədqiqatçılar haqlı olaraq Cənubi Qafqazı Avropanın bir hissəsi kimi təqdim edir. 

Bunu Cənubi Qafqaz dövlətlərinin əsas götürdükləri siyasi istiqamət də sübut edir. Lakin bir faktı 

da nəzərə almaq lazımdır ki, region tarixi bağlarla ġərqə bağlıdır. Cənubi Qafqaz böyük Yaxın ġərq 

regionunun müasirləĢdirilməsi üçün Avropanın iĢini asanlaĢdıracaq yeganə regiondur. Eyni zaman-

da qeyd etmək lazımdır ki, region ölkələri uzun müddət SSRĠ-nin tərkibində olmuĢ vahidlər kimi öz 

dövlətçilik xarakterinə görə də Qərbə öz cənub qardaĢlarından daha yaxındırlar. Dini ideologiya, 

dini ekstremizm bu regionda o qədər də güclü deyil və bu xarakterinə görə bu region Avropa 

dəyərlərinə daha yaxındır. Dünyada demək olar ki ―qlobal problem‖ olan dini ekstermizm Cənubi 

Qafqaz ölkələrinin cənub qonĢularında çox yüksək və təhlükəlidir. Bu problemin həllində isə yenə 

də  Cənubi Qafqaz Avropa üçün həyati əhəmiyyətə malik bir geosiyasi məkandır.  

ġərq-Qərb əlaqələri kontekstindən baxdıqda Cənubi Qafqaz yenə də diqqət mərkəzində da-

yanır. Belə bir fikir də söyləmək olar ki, Cənubi Qafqaz Aralıq dənizi, Qara dəniz və Xəzər dənizi 

regionunda çox böyük geosiyasi əhəmiyyətə malik bir ərazidir. Regionun əhəmiyyəti böyük və 

qonĢu dövlətlərin, Mərkəzi Asiya, Balkanlar, Cənub-ġərqi Avropa dövlətlərinin həmçinin region 

ölkələrinin iĢtirak etdikləri beynəlxalq konfranslarda dəfələrlə müzakirə edilmiĢdir. 

SSRĠ-nin dağılması, dünya sosializm sisteminin dağılması ilə yanaĢı beynəlxalq münasibətlər 

sistemində iri miqyasda dəyiĢikliklərə səbəb oldu. Onilliklər boyu davam edən və iki antaqonist 

blokun - sosialist və kapitalist ölkələrinin, əslində isə əsasən bu blokların lider dövlətləri olan  SSRĠ 
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və ABġ arasında mübarizə ilə səciyyələnən ―soyuq müharibə‖ dövrü arxada qaldı. Artıq əvvəllər bu 

iki dövlət arasında müəyyən tarazlıqda olmuĢ qüvvələr nisbəti təmamilə pozulmuĢdu və ümumdü-

nya məkanında yeganə superdövlət - ABġ qalmıĢdı.   

SSRĠ-yə gəldikdə isə  SSRĠ-nin dağılması ilə bağlı dünya alimlərinin iki əsas fikri var: Bir 

qrup alim hesab edir ki, SSRĠ kimi böyük bir orqanizmin dağılması xaricdən gələn böyük demo-

kratik dalğanın nəticəsidir və həmçinin SSRĠ-nin dağılmasını labüdləĢdirən amil onun iqtisadi du-

rumunun dünyada gedən iqtisadi proseslərdən çox geri qalmasıdır. Digər qrup alimlər isə iddia 

edirlər ki, SSRĠ-nin dağılması süni yaradılmıĢ bir hadisə idi və SSRĠ-nin dağılması qarĢısıalınmaz 

deyildi.  

Beləliklə, SSRĠ-nin sürətli süqutu Sovet dövlətinin mövcudluğunun sonuncu onilliyində 

həyatının bütün tərəflərini: iqtisadiyyatı, siyasəti, o cümlədən milli, sosial-mədəni və mənəvi mühiti 

bürümüĢ kompleks və çoxqatlı böhran kontekstində tamamilə izah olunandır. YaranmıĢ tarixi 

Ģəraitdən istifadə edib, müstəqillik əldə etmiĢ keçmiĢ sovet dövlətlərinin hamısı artıq beynəlxalq 

münasibətlər sistemində tam müstəqil subyektlər kimi çıxıĢ  etməyə baĢladılar. 

Etnosiyasi münaqiĢələrin törədilməsi. Müasir dövrdə Cənubi Qafqaz regionunda bölgə 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün arayıĢlar davam edərkən, Azərbaycan və Gürcüstan bölgə və 

beynəlxalq sistem ilə siyasi və iqtisadi münasibətlərini daha da geniĢləndirməyə çalıĢır, Ermənistan 

isə siyasi və iqtisadi siyasətində Rusiyaya üstünlük verərək bu prosesdən kənarda qalır. Bölgədəki 

etnik münaqiĢələr, təhlükəsizlik problemləri və əməkdaĢlıq imkanları dəyərləndirilirkən, bölgədə 

sülhün və əməkdaĢlığın təmini üçün məsələyə bir-biri ilə əlaqədar olan üç ayrı paradiqmadan bax-

maq mümkündür:  

1.bölgə problemlərini həll etmək, təhlükəsizlik sistemini qurmaq, əməkdaĢlıq və bütünləĢməni 

sürətləndirmək. 

2.cəmiyyətin Ģüurunda əməkdaĢlıq dəyərlərinin yerləĢməsinə, qarĢılıqlı inam və etibarın 

yaranmasına, qorunmasına və inkiĢaf etdirilməsinə çalıĢmaq, 

3.bölgə və beynəlxalq güclərin bölgəyə yönəlik mənfəətlərini uyğunlaĢdırmaq və qloballaĢan 

dünyada Cənubi Qafqazın yerini və rolunu təyin etmək. 

Cənubi Qafqaz regionunda yer alan beynəlxalq miqyaslı münaqiĢələr 4 istiqamətdə: 1) Cənubi 

Osetiya, 2) Obxaziya, 3) Dağlıq Qarabağ, 4) Çeçenistan  olmaqla qruplaĢdırılır. 

Gördüyümüz kimi, 90-cı illərin əvvəlləri müstəqillik əldə etmiĢ Cənubi Qafqaz Respu-

blikalarının hər biri üçün siyasi hadisələrlə zəngin olan bir dövr oldu. ġübhəsiz ki, bu dövrdə baĢ 

verən hadisələr hər bir Qafqaz dövlətinin daxili və xarici həyatında dərin iz buraxdı. Ən əsası isə 

məhz bu dövrdə baĢ verən hadisələr bütövlükdə regionun gələcək onillik üçün inkiĢaf 

istiqamətlərini Ģərtləndirdi. Cənubi Qafqazda nüfuz dairələri uğrunda mübarizə aparan dövlətlər 

arasında qüvvələr nisbətinin indiki vəziyyəti və bu dövlətlərin regionda mübarizəsini Ģərtləndirən 

amillər təqdim olunan buraxılıĢ iĢinin növbəti fəsilində nəzərdən keçiriləcək. 

Strateji enerji və kommunikasiya layihələrinin gerçəkləĢdirilməsi. Avropa və Asiyanın 

kəsiĢmə nöqtəsində yerləĢən Cənubi Qafqazın strateji mövqeyi dünya dövlətlərinin regionla bağlı 

siyasi və iqtisadi münasibətləri inkiĢaf etdirmək marağını daha da artırmıĢdır. Müstəqilliyin ilk 

illərində region dövlətlərinin xüsusilə Azərbaycanın Avropa Ġttifaqı ilə münasibətləri yaranmıĢ, 

"MDB ölkələrinə texniki yardım" (TASĠS), "Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat Dəhlizi" (TRA-

SEKA), "Avropaya neft və qazın nəql edilməsi üzrə dövlətlərarası proqram" (INOGATE), "humani-

tar yardım" (ECHO) və digər proqramlar çərçivəsində inkiĢaf etdirilmiĢdir. 

SSRĠ süqut etdikdən sonra, 1991-ci ildə Avropa Ġttifaqı yeni müstəqil dövlətlərə texniki 

yardım və ekspert köməyi vasitəsilə demokratik islahatlar keçirmək, bazar iqtisadiyyatı infra-
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strukturlarmı yaratmaq, ölkələr arasında ticarət, nəqliyyat, gömrük iĢlərini inkiĢaf etdirmək üçün 

xüsusi TASĠS proqramı hazırlamıĢdır. 1993-cü ilin sonlarında Bakıda Avropa Ġttifaqının MDB ölk-

ələrinə texniki yardım proqramı nümayəndəliyinin açılması ilə Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün 

sahələrinin Avropa modeli üzrə yenidən qurulması prosesi baĢlanmıĢdır. 

Regionda qazanılan ən mühüm nailiyyətlərdən biri Bakı-Tbilisi-Ceyhan Əsas Ġxrac Boru 

Kəməri "Əsrin müqaviləsi" çərçivəsində Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda hasil olunacaq 

xam neftin dünya bazarına çıxıĢını təmin etmək üçün inĢa edilmiĢ boru nəqliyyat vasitəsidir.Ġlk dəfə 

bu kəmərin əsas ixrac kəməri kimi çəkiləcəyini tam müəyyənləĢməsi 26 aprel 1998-ci ildə 

Azərbaycan, Gürcüstan, və Türkiyə prezidentlərinin Trabzon görüĢündə məlum oldu. Hər üç Pre-

zident aydın Ģəkildə bildirdilər ki, əsas ixrac kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri olmalıdır və 

bununla da kəmərin reallaĢmasının siyasi qərarı verilmiĢ oldu. 

Beləliklə, Enerji və kommunikasiya layihələrinin gerçəkləĢdirilməsi Güney Qafqaz region 

ölkələrinin dünya ölkələri ilə əməkdaĢlıq münasibətlərində yeni səhifələr açır. Bu istiqamətdə baĢ 

tutan əməkdaĢlıq layihələri regionun enerji təhlükəsizliyinə töhfə olmaqla yanaĢı, həmçinin yeni 

əhəmiyyətli bazarlara çıxıĢ yolu deməkdir. 
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“11 SENTYABR HADĠSƏLƏRI” ABġ-IN GEOSTRATEJĠ TƏSĠR VASĠTƏSĠ KĠMĠ 

 

Bu günə qədər dünyada törədilmiş terror hadisələrinin içində ən səs küylüsü 2001-ci il 

sentyabrın 11-də Nyu-York və Vaşinqtonda törədilən terror aktlarından sonra ABŞ-ın xarici 

siyasətində köklü dəyişikliklər baş verib.Dövlət başçısının rəsmi açıqlaması ilə faktlar arasında bir 

sıra tutarsızlıqlar və hadisədən sonra tədqiqatçıların araşdırmaları nəticəsində ortaya çıxan faktlar 

bu hadisələrin arxa fonunda ABŞ-ın özünün gizləndiyini sübuta yetirir. ABŞ 11sentyabr hadisələri ilə 

əvvəldən münaqişədə olduğu bölgələrə müdaxilə üçün ―terrorizmlə mübarizə adı altında‖ asan 

bəhanə əldə etmiş oldu. ABŞ ilk olaraq Əfqanıstana,sonra İraqa müdaxilə etdi, Səddam Hüseyn 

devrildi.Amma nə onun kimyəvi silahları tapıldı, nə də ―Əl-Qaidə‖ni dəstəklədiyi sübut olundu. 

Əslində hadisənin miqyası o dərəcədə kəskin sarsıdıcı olmuşdu ki,əksər dövlətlər ABŞ-a dəstək ver-

məyə başladılar. Beləliklə də qlobal antiterror koalisiyası formalaşdı.Uzun sürən mübarizədən sonra 

koalisiya qüvvələri hadisədə günahkar bilinən «Əl Qaidə»nin əsas mövqelərini sarsıda bilsələr də, 

onun tam məhv edilməsi mümkün olmadı.Təşkilat bu gün də qlobal terror şəbəkəsinin aktiv 

üzvlərindən biri kimi, müxtəlif ölkələrdə təzahür etməkdədir. Bu isə antiterror koalisiyasının lideri 

olan ABŞ-ın və onun əsas müttəfiqlərinin antiterror siyasətində ardıcıl olmamasını ortaya qoyur. 

Açar sözlər: ABŞ,terrorizm,antiterrorizm,11sentyabr hadisələri 
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“ СОБЫТИЯ 11СЕНТЯБР” КАК ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО США 

 

До сегодняшнего дня из шумных террористических актов, совершенных в мире 11 сен-

тября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне привели к фундаментальным изменениям во 

внешней политики США. Расхождения между официальным заявлением президента и фак-

тами между нестыковками и событиями после расследования доказано что на заднем фоне 

США сам скрывается. События 11сентября для США стали поводом для «бобры с терро-

ризмом» в ранее конфликтных зонах. США сначала вмешался в Афганистан, а потом в Ирак 

и свергли Саддама Хусейна. Не было обнаружена никакого химического оружия не подтвер-

дилась поддержка Аль-Каиды. На самом деле объем инцидента был таким ужасно резким 

что большинство государств начали поддерживать США. Таким образом антитеррорис-

тическая коалиция сформировалась. После длительной борьбы коалиционные силы подор-

вали основные силы признанной виновной «Аль-Каиды», но не смогли уничтожить его пол-

ностью. Организация и сегодня проявляет себя как одна из активных членов сети глобаль-

ного терроризма в разных странах. А это показывает, что лидер антитеррористической 

коалиции США и ее союзники не последовательны в антитеррористической политике. 

Ключевые слова: США, терроризм, антитерроризм, события 11сентября 
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“11 SEPTEMBER EVENTS” AS A GEOPOLITICAL MEAN OF USA 
 

After the worth acts of terrorism was committed in the world in september 2001 in New-York 

and Washington has caused fundamental changes in the foreign policy of  the USA.The discrepan-

cies between the official statement and facts,and researches after the incident proved that the USA 

was hidden behind the insident.The USA used 11september attacks for to intervene in conflict areas 

under the name ―to fight against terrorism‖.The USA intervened initially to Afghanistan,then to 

İraq,Saddam Hussein was overthrown.But was found neither his chemical weapons nor was proved 

his support to ―Al-Gaeda‖. İn fact the scope of the incident was so sharp and crushing that most 

states began to support to USA.Thus, the global anti-terrorist coalition was formed.After a long-

running fight, coalition forces undermined the main forces of ―Al-Gaeda‖  but, could not destroy it 

completely.Today this organization manifests in diffirent countries as an active member of the net-

work of the global terrorism.And it reveals that the leader of the anti-terror coalition USA and his 

allies are the lack of consistence. 

Key words: USA,terrorism,antiterrorism,11 september events 

 

Beynəlxalq münasibətlərin normal gediĢinə təhlükə yaradan qorxulu hallardan biri də 

beynəlxalq terrorçuluqdur.Terrorizm ekstremizmin təzahürlərindən biri olmasına baxmayaraq, 

ekstremizmin digər formalarından onunla fərqlənir ki, bir qayda olaraq terrorizmin bütün təzahürləri 

hüquqaziddir.(7). 

Bu günə qədər dünyada törədilmiĢ terror hadisələrinin içində ən səs küylüsü 2001-ci il 

sentyabrın 11-də Nyu-York və VaĢinqtonda törədilən terror aktları olub.Bu hadisəni iĢıqlandıran 

məqalələr və audio-video materialların sayına görə ABġ-da törədilmiĢ digər terror aktlarını geridə 

qoyur.TəĢkilatçılar bu günə kimi 500 saatlıq videomaterial toplayıblar. (3). 11 sentyabr hadisələri 

ABġ-ın xarici siyasətində köklü dəyiĢikliyə səbəb olub. Məhz bu hadisələrdən sonra rəsmi 

VaĢinqton beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizəni öz xarici siyasət kursunun əsas prioritet 

istiqaməti elan edib.(4).Son səkkiz ildə ABġ və müttəfiq dövlətlər 11 sentyabr hadisələrinə görə 

məsuliyyəti öz üzərinə götürmüĢ ―Əl-Qaida‖ terror təĢkilatının ləğv edilməsi istiqamətində antiter-

ror fəaliyyəti aparırlar.ABġ terrorizmlə mübarizəyə gündə 30 milyon dollar və  yaxud ayda 

təxminən 1milyard dollar xərcləmək məcburiyyətindədir.(2) 

Gəlin hadisənin törədildiyi günə nəzər salaq.2001-ci il sentyabrın 11-i yerli vaxtla saat 08:36-

da "American Airlines" Ģirkətinə məxsus sərniĢin təyyarəsi Nyu-Yorkda yerləĢən Dünya Ticarət 

Mərkəzinin ġimal qülləsinin 93-99-cu mərtəbələri arasına çırpıldı. 09:03 radələrində isə Cənub 

qülləsinin 77-85-ci mərtəbələri arasına çırpılan bənzər hücuma məruz qaldı.(11) Sonuncu hücum-

dan 40 dəqiqə sonra ABġ Müdafiə Nazirliyi — Pentaqonun binası da intiharçıların idarə etdikləri 

təyyarə tərəfindən vuruldu. Bu hücumdan 25 dəqiqə keçdikdən sonra eyni məqsədlə qaçırılan bir 

sərniĢin təyyarəsinin hava hücumundan müdafiə qüvvələri tərəfindən vurularaq zərərsizləĢdirildiyi 

açıqlandı. Həmin təyyarənin hədəfinin Ağ Ev olduğu bildirildi. Bu hadisələr nəticəsində 3 minə 

yaxın sadə vətəndaĢın ölümü, 6 mindən çox insanın yaralanması ilə nəticələndi.11sentyabr had-

isələri ABġ-ın beynəlxalq terrorçuluqla mübarizəyə baĢlamasına, əvvəlcə Əfqanıstan və daha sonra 
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Ġraqa qarĢı hərbi əməliyyatlara baĢlamasına təkan verdi. 11 sentyabr hadisələrindən istifadə edərək 

ABġ Səddam Hüseynlə də haqq-hesabı birdəfəlik çürütmək qərarına düĢmüĢdü. ―Əl-Qaidə‖ təĢki-

latının lideri Üsamə Bin Ladenin axtarılması və təĢkilatın bazalarının məhv edilməsi məqsədilə 

2001-ci il oktyabrın 7-də Əfqanıstana daxil oldu. Baxmayaraq ki, bu ilin mayında Bin Ladenin Pa-

kistanda öldürüldüyü açıqlandı, minlərlə insanın ölümünə səbəb olan bu müharibə hələ də davam 

edir.Rəsmi VaĢinqton Ġraq lideri Səddam Hüseynin də terrora dəstək verdiyini iddia edərək 2003-cü 

ilin martında Ġraqa daxil oldu. Səddam Hüseyn devrildi. Amma nə onun kimyəvi silahları tapıldı, nə 

də ―Əl-Qaidə‖ni dəstəklədiyi sübut olundu. Prezident Barak Obama 2010-cu ilin avqustunda Ġraq 

müharibəsinin bitdiyini elan etdi.(1)   

 Lakin uzun sürən mübarizədən sonra koalisiya qüyvvələri «Əl Qaidə»nin əsas mövqelərini 

sarsıda bilsələr də, onun tam məhv edilməsi mümkün olmadı. TəĢkilat bu gün də qlobal terror 

Ģəbəkəsinin aktiv üzvlərindən biri kimi, müxtəlif ölkələrdə təzahür etməkdədir. Bu isə antiterror 

koalisiyasının lideri olan ABġ-ın və onun əsas müttəfiqlərinin antiterror siyasətində ardıcıl ol-

mamasını ortaya qoyur. Bu hadisələr bütün dünyada Ģok effekti yaratmıĢdı. Çünki ən qüdrətli dövlət 

hesab olunan ABġ-da belə miqyasda terror hadisəsinin reallaĢdırıla biləcəyi inanılmaz idi. 

Əslində isə 11sentyabr hadisələrindən dövlət baĢçısının rəsmi açıqlaması ilə faktlar arasında 

bir sıra ziddiyətlər vardı.O zaman hadisənin Ģoku ilə insanlar bunun fərqinə varmadılar.Kim ina-

nardı ki,ABġ kimi hegemon,dünyada ―demokratiya carçısı‖ kimi tanınan bir ölkə öz siyasi 

məqsədlərinə çatmaq üçün belə bir çirkinliyə əl ata bilər?!   

Ömründə heç olmasa bir dəfə hava limanında olan adam bilir ki, hər bir sərniĢin müxtəlif yer-

lərdə müxtəlif cihazlarla yoxlanılır. Deməli, təyyarəyə silah keçirmək qeyri-mümkündür. O ki qaldı 

11 sentyabr hadisəsinə, burada da müəmmalar çoxdur. Belə ki, rəsmi versiyaya görə, oğurlanmıĢ 

təyyarələr Manhettendə yerləĢən iki ticarət mərkəzinə və Pentaqonun təmirdə olan binasına girərək 

partlamıĢdı. Bu yerdə bir neçə kiçik detala nəzər salaq: «Ticarət mərkəzlərində kiçik iĢ adamları və 

müĢtərilər olurlar. Pentaqonda isə dövlət qulluqçuları çalıĢırlar. Deməli, Pentaqonda məhz təmirdə 

olan binanın hədəfə alınmasını təsadüf saymaq sadəlövhlük olardı».  Ġkincisi, eni 65 metr olan Ti-

carət Mərkəzlərinin qeyri-peĢəkar sürücü tərəfindən deĢilməsinə inanmaq elə də asan iĢ deyil. Bunu 

təcrübəsiz ərəb terrorçuları deyil, yalnız peĢəkar təyyarə sürücüləri edə bilərdilər. Üçüncüsü, had-

isədən sonra Pentaqonun ətrafında heç bir təyyarə qırıqları tapılmamıĢdı. Demək, binanı raketlə və 

ya içəridən partlatmıĢdılar. Dördüncüsü, mütəxəssislərə məlumdur ki, hələ 1990-cı ildə ABġ təy-

yarələrində qaçırılmağa qarĢı xüsusi elektron cihaz qurulub. Piratlar hava gəmisini ələ keçirəcəkləri 

halda, cihaz iĢə düĢür və avtomatik surətdə təyyarə yerdən idarə olunmağa baĢlayır. Bu isə onu 

deməyə əsas verir ki, binaları partladan təyyarələrdə əvvəlcədən pilotlar olmayıb və onlar yerdəki 

operatorlar tərəfindən idarə ediliblər. BeĢincisi, hadisədən dərhal sonra dərc olunan ölülərin rəsmi 

siyahısında heç bir ərəbin adı hallanmırdı. Yalnız bir neçə gün keçdikdən sonra ərəblərin adları ter-

rorçu kimi siyahıya alındı. Həmin beĢ nəfər heç vaxt öz ölkələrinin ərazisini tərk etməyiblər  və hələ 

də sağ-salamatdırlar. 

Ümumiyyətlə,hadisədən sonra ABġ prezidentinin hadisə ilə bağlı rəsmi açıqlamasındakı 

tutarsızlıqlar çox keçmədən tədqiqatçıların müzakirə obyektinə çevrildi.Belə ki,rəsmi açıqlamaya 

görə Dünya Ticarət binasına çırpılan təyyarə Boueng-767 idi.(5) Bu təyyarə aliminium kütləyə sa-

hibdi.Aliminium kütləyə sahib bir təyyarənin bu günə qədər etdiyi qəzalara nəzər salsaq, hətta 

ağacla toqquĢduğu qəzalarda belə qanadları dərhal qırıldığı görülməkdədi.Lakin Ticarət binasına 

çırpılan təyyarənin qanadları isə nəyinki qırılmamıĢ,hətta binanın dəmir konstruksiyalı sütunlarını 

ülgüc kimi kəsib,keçmiĢdi.Təyyarə ilə toqquĢmadan 1saat sonra Cənub qülləsi 10saniyə ərzində 

çökmüĢdü bir neçə dəqiqə sonra ġimal qülləsi də eynilə 10 saniyə ərzində çökmüĢdü.Rəsmi açıqla-



255 
 

malarda çökmə səbəbi kimi yanacaq depolarının alovlanması nəticəsində binanın daĢıyıcı sütun-

larının zərər görməsi göstərilmiĢdi. 28iyul 1945-ci ildə Empire State Binasının 79-cu mərtəbəsinə 

təyyarə çarpmıĢ və sadəcə toqquĢduğu mərtəbə ilə çevrəsindəki mərtəbələrə zərər vurmuĢdu.O bi-

nanın təməlində dəmir konstruksiyadan istifadə edilməmiĢdi.Buna baxmayaraq bina sağlam olaraq 

hələ də istifadədir.Binanın çökməsi təyyarə ilə toqquĢması səbəbindən baĢ versəydi bina ortadan 

bölünərək ətrafındakı binaların üzərinə düĢərək çökməli idi.Lakin,bina tam olaraq ətrafına zərər 

vermədən olduğu yerə çökmüĢdür. 

Hadisəni tədqiq edən ekspertlərin bəzisi binanın hər mərtəbəsinə əvvəlcədən bomba yer-

ləĢdirilərək partladıldığı fikrinə gəldi.Bəs hər mərtəbəyə bomba qoyulsaydı bina bu qədər sürətlə 

çökə bilərdimi?PlanlanmıĢ bina sökümlərində ―termit‖adı verilən partlayıcı maddədən istifadə 

edilir.(5) Bu maddə dəmir sütunları əritmək üçün yetərlidi.Bu maddədən istifadə edərək binaları 

ətrafına zərər vermədən olduğu yerə çökdürmək mümkündü.Lakin əkiz qüllələr nəinki olduğu yerə 

yıxılmıĢ,hətta bir anda toza dönmüĢdü.Bu qatı toz partlayıĢdan və ya yanğından ətrafa yayılan toz 

deyil.Daha kiçik zərrəciklərə parçalanma nəticəsində əmələ gələn ―mikroskopik toz‖ idi,sanki, bina 

pulverizə olunaraq toza çevrilmiĢdi.110 mərtəbəli bu binanın hər qatına 434 ton beton istifadə 

edilib.Nə yanğın,nə də partlayıĢ bu qədər betonu mikroskopik toza çevirə bilməz. 

Bu qalın,qatı toz qatı 1400 il əvvəl Peyğəmbərimizin (s.ə) hədislərində  axır zaman əlamətləri 

içərisində tozlu-dumanlı fitnə kimi təsvir olunmuĢdu.‖Tozlu,dumanlı bir fitnə görüləcək,bunu 

digərləri də təkrar edəcək‖. 

Bu ticarət mərkəzi dayanıqlılığı ilə dünyada sayılı binalardan biri idi.Binanın mərkəz və 

daĢıyıcı sütunları 12,7sm qalınlığında dəmir materialdan idi.Ġkinci dünya müharibəsində istifadə 

olunmuĢ T-34 tanklarından belə 3qat daha qalın bir dəmir sütuna sahib idi.Hətta nə zəlzələ,nə də 

partlayıĢ nəticəsində bu binaların çökməsi mümkünsüz idi.  

Bunu kiçik bir detala nəzər salmaqla sübut edə bilərik.Ġkinci dünya müharibəsi zamanı T-34 

tanklarını heç bir partlayıcı maddə parçalaya bilmirdi,ən çoxu üzərində kiçik bir dəlik aça bilirdilər. 

(5) Bu binaların konstruksiyası isə T-34 tanklarından belə 3 qat daha dayanıqlı idi.Bomba və 

partlayıcılarla yıxılması qeyri-mümkün idi.Bəs bu dərəcədə sağlam binalar bir anda necə toza 

çevrildi?! 

Əkiz qüllələr ümumi sıradan yollarla yıxılmayan binalardan idi və ABġ qanuna görə yıxıl-

ması imkansız olan binaların tikiliĢi qadağandı.Buna görə də belə binanı tikən Ģirkət binanın tikiliĢ 

layihəsi ilə bərabər ―təcili yıxım proyektini‖ də irəli sürməlidi.Bu binanın yıxım proyektində 1970-

ci illərdə bir neçə baĢqa göydələndə olduğu kimi binanın təməlinin 77m dərinliyində  100m enində 

yerləĢdirilmiĢ bir ―termo nüvə‖ yıxım nöqtəsi vardır.1970-ci illərdə Sovet Ġttifaqı ilə ABġ arasında 

imzalanmıĢ Birim No:46179 sənədinə görə ―dinc məqsədlərlə nüvədən istifadə‖ beynəlxalq hüquq 

normalarına zidd deyil,və bu ticarət mərkəzinin ―təcili yıxım proyektinin‖ də məhz ―termo nüvə‖ 

yıxım nöqtəsi vardı.Bu termo nüvə yıxım nöqtəsi yalnız binanın dəmir sütunları boyunca ―Ģok 

dalğası‖ yaradır və anında toza çevrilərək olduğu yer istiqamətində,ətrafındakı binalara zərər ver-

mədən çökməsinə səbəb olar. 

Nüvə partlayıĢı hava ilə təmasa girdiyi zaman bütün Ģəhərə yıxıcı təsir göstərər,radiasiya 

yayar.Buna ―atmosferik nüvə partlayıĢı‖ deyilir.Nüvə hava ilə təmasa girməyən bir kayaçın içinə 

yerləĢdirildiyində yeraltı nüvə partlayıĢı baĢ tutur və bu partlayıĢ zamanı  nə ―yıxıcı Ģok dalğası‖,nə 

də termal radiasiya olmur.Bundan dövlətlər dinc məqsədlər üçün istifadə edirlər.Hündürlüyü 400m 

olan bu binalar saniyələr içində mikroskopik toza çevrilərək,ətrafa qatı duman Ģəklində yayıldı.3ay 

sonra binanın olduğu yerin altından ərimiĢ dəmir qalıqları çıxmağa baĢladı.Binaların nüvə partlayıĢı 

ilə çökməsinə ən böyük sübut 400m hündürlüyündə bu binanın səbəbi açıqlana bilməyən sürətlə 



256 
 

çökməsi idi.Bu hündürlükdən bir cismi yerə buraxsaq,9.2 saniyədə çökər.Bu ―sərbəst düĢmə 

sürətidi‖.Əkiz qüllələr də sərbəst düĢmə sürəti ilə 10saniyədə çöküb.Bina bomba ilə partladilsaydı 

belə ən tez 50 saniyədə çökərdi.Amma,bina sanki havadan yerə buxarılmıĢ kimi sürətlə çökdü.Belə 

mükəmməl bir yıxım ssenarisi yalnız supergüc və dövlət olan ABġ –a məxsus ola bilərdi. 

Qeyd edək ki, 11 sentyabr hadisələri həm də dünyada Ġslama və müsəlmanlara qarĢı olan 

münasibəti dəyiĢdi.(3)  Müsəlman dünyası və Qərb arasında bir uçurum yaratdı. Ġslamı terrorla 

bağlamaq cəhdləri artdı.11 sentyabr ilk dəfə qlobal antiterror koalisiyasını ortaya çıxardı.(7) Bu 

hadisə ABġ-ın qüdrəti barəsində o vaxtadək formalaĢmıĢ stereotipləri Ģübhə altına almaqla yanaĢı, 

onun xarici və ümumilikdə qlobal siyasətdə yol vermiĢ nöqsanları da ortaya qoydu. Belə ki, terror 

aktının ekstremist islam təĢkilatları tərəfindən həyata keçirilməsi ABġ-ın xüsusilə Yaxın və Orta 

ġərq regionunda apardığı siyasətə etiraz xarakteri daĢıdığı barədə rəylər yaratmıĢdı. Düzdür, had-

isələr baĢ verən andan etibarən müsəlman dövlətləri və aparıcı din xadimləri baĢ verənləri pisləsə 

də, reallıq ortada idi. ABġ da öz növbəsində terror aktının baĢ verdiyi ilk andan terrorçuların məhv 

edilməsi istiqamətində konkret güc siyasətinə start verdiyini bəyan etdi.(8) 

 Əslində hadisənin miqyası və xarakteri o dərəcədə kəskin idi və bütün bəĢəriyyət üçün o qədər 

sarsıdıcı olmuĢdu ki, demək olar ki, əksər dövlətlər ABġ-a dəstək verməyə baĢladılar. Beləliklə də 

qlobal antiterror koalisiyası formalaĢdı. (15)Lakin həmin dövrdə ABġ-ın 11 sentyabr hadisələrindən 

öz çoxdankı niyyətlərini reallaĢqdırmaq üçün istifadə etməyə baĢlaması bir sıra dünya dövlətləri 

tərəfindən ciddi narazılıq doğurmağa baĢladı. Nəticə olaraq isə ABġ-ın Ġraqla müharibəyə baĢlamaq 

üçün təĢkil etdiyi koalisiyaya özündən baĢqa, yalnız ənənəvi müttəfiqi Ġngiltərə və bir də Ġspaniya 

qoĢuldu.Göründüyü kimi, ABġ Ġraqa qarĢı müharibəyə baĢlayarkən beynəlxalq ictimaiyyətin man-

datını almağı belə, lazım bilməmiĢdi. Belə ki, adətən beynəlxalq hərbi missiyalar üçün BMT 

Təhlükəsizlik ġurasının sanksiyası gərək olduğu halda, ABġ belə bir sanksiyanı gözləmədən hərəkət 

etdi.(1) Bütün bunlar ABġ 11 sentyabr hadisələrindən sui-istifadə edərək özünün dünyanın ayrı-ayrı 

bölgələrindəki mövqelərini möhkəmləndirmək niyyətini bir daha ortaya qoydu.(4) 

 O da qeyd edilməlidir ki, ABġ-ın həmin dövrdən terrorla mübarizə adı altında baĢlatdığı 

kampaniya nəinki ciddi effekt verdi, hətta müdaxilə etdiyi bölgələrdə uzun illərdən bəridir davam 

edən qeyri-sabitlik, mütəmadi baĢ verən terror aktları və s. onun özü üçün də ciddi problemlər 

yaradıb. Məlum olduğu kimi, Əfqanıstan və Ġraqda bu gün də gərgin vəziyət davam etməkdədir. 

Müxtəlif terror qrupları bir sıra hallarda hətta yerli hakimiyyətdən də geniĢ əraziləri nəzarət altında 

saxlamaqdadır.11 sentyabrdan sonra dünyanın qarĢılaĢdığı ən xoĢagəlməz səhnələrdən biri də ABġ 

tərəfindən yaradılmıĢ Quantonomo hərbi bazasıdır ki, burada da xeyli günahı sübut olunmamıĢ 

müsəlman məhbusun çox ağır Ģəraitdə saxlanılması barədə materiallar uzun müddət dünya medi-

asının gündəmindən düĢmədi.(4)  

 ABġ-a qarĢı həyata keçirilən 11 sentyabr terror aktlarından sonra NATO nizaminaməsinin 5-

ci maddəsinin iĢə salınması və BMT Təhlükəsizlik ġurasının 1368 və 1373 saylı qətnamələrdə 

ABġ-nın özünümüdafiə hüququnun tanınması və bütün dövlətlərin terrorizmlə mübarizəyə çağrıl-

masına bağlı olaraq Avropa Ġttifaqı həm BMT qətnamələrinin qəbul edilməsi məsləsində öz öh-

dəsinə düĢəni yerinə yetirəcəyini qeyd etmiĢ, həm də terrorizmlə mübarizə üçün dövlətlərin 

koalisiyasının yaradılmasına dəstək vermiĢdi.(8).BMT Nizaminaməsinin 51-ci maddəsində qeyd 

olunan özünümüdafiə hüququ dövlətlərə məruz qaldıqları silahlı hücuma qarĢı tək və ya müĢtərək 

Ģəkildə mübarizə apara bilmə imkanlarının yaradır. Dolayısı ilə də ABġ-a qarĢı edilən terror 

hücumlarından dərhal sonra ilk dəfə olaraq NATO Nizamnaməsinin 5-ci maddəsinə əsaslanaraq 

ABġ və digər ölkələr terrorizmə qarĢı mübarizə aparmaqda hüquqi baza əldə etdilər.Həmçinin,BMT 

BAġ Məclisinin sessiyalarında BMT-nin 6-cı komitəsinin hazırladığı beynəlxalq terrorizm haqqın-
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da hesabat mütəmadi müzakirə edilir və müfaviq qərarlar qəbul edilir.(13) 

 Lakin 11 sentyabr hadisəsindən sonra ABġ-ın terrorla mübarizədə obyektiv mövqe tutacağına 

inananlar az deyildi.Hesab olunurdu ki, artıq ABġ terrorizmə qarĢı qərarlı mövqeyini bütün oxĢar 

situasiyalarda ortaya qoyacaq. (17) Lakin gözləntilər özünü doğrultmadı. Yuxarıda deyildiyi kimi, 

ABġ bu məqamdan da yalnız öz milli maraqlarının reallaĢması üçün istifadə etməyi üstün tutdu. 

Hətta onunla antiterror koalisiyasında aktiv iĢtirak edən digər ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın 

qarĢılaĢdığı oxĢar hallara obyektiv münasibət ortaya qoymadı.(17)  Beləliklə də qeyd etmək olar ki, 

11 sentyabr hadisələrindən sonra vüsət alan antiterror kampaniyası ABġ-ın və digər aparıcı dünya 

dövlətlərinin «səy»i nəticəsində nəinki ciddi nəticələr verdi, əksinə bu gün demək olar ki, terrozm 

çiçəklənmə dövrünü yaĢayır. Təsadüfi deyil ki, 11 sentyabr hadisəsindən 12-13 il sonra ortaya 

çıxmıĢ yeni terrorçu təĢkilat ĠġĠD bütün Yaxın ġərqi təhdid etməklə yanaĢı, baĢ nazir Kemeronun 

təbirincə desək, Ġngiltərə dövlətçiliyinə qarĢı da çox ciddi təhlükədir. Hətta ABġ da bu təhlükəni 

dərk etməkdədir. Bu yaxınlarda Obama qatıldığı televiziya proqramlarının birində bunu etiraf edib.  

Göründüyü kimi, 2001-ci ilin 11 sentyabrından sonra baĢladılan antiterror kampaniyası bütün 

dünya xalqlarının mənafeyinə uyğun olaraq obyektiv Ģəkildə deyil, yalnız böyük dövlətlərin mara-

qlarına uyğun Ģəkildə aparıldığı üçün ciddi effekt verməməkdədir. 
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ВЛИЯНИЕ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» НА БЕЗОПАСНОСТЬ ИЗРАИЛЯ 

 

С начала волнений в «Арабском Мире» Израиль, считающийся «единственной 

демократией на Ближнем Востоке», придерживался довольно холодной позиции в вопросе 

поддержки ―Арабской весны‖. Многие осудили такую позицию Израиля, однако отношение 

Израиля должно быть рассмотрено через значение этих движений для его собственной 

безопасности. Этот анализ сначала исследует результаты свержения Мубарака, затем 

уже - разрастание сирийского восстания с вмешательством Хезболлы и Ирана, а также 

рассматривает возможности изменения отношений с Турцией в области безопасности как 

новым геополитическим центром. 
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“ƏRƏB BAHARI”-NIN ĠSRAĠLĠN TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠNƏ TƏSĠRĠ 

 

―Ərəb Dünyasında‖ ixtişaşların başlanmasından bəri Əyaxın Şərqin yeganə demokratiyası‖ 

sayılan İsrail ―Ərəb baharını‖ dəstəkləmək məsələsində olduqca soyuq mövqe tutub. Bir çoxları 

İsrailin bu cür mövqesini suçlandırırdı, amma İsrailin bu cür münasibəti bu hərəkatların onun 

təhlükəsizliyinə dəyəri ilə nəzərdən baxılmalıdır. Bu təhlil əvvəl Mübarəkin devrilməsinin 

nəticələrini araşdırır, artıq sonra - Hizbullah və İranın Suriya üsyanına müdaxilələrinin 

genişləndirilməsi, eləcə də yeni geosiyasi mərkəzi kimi təhlükəsizlik sahəsində Türkiyə ilə münasi-

bətlərin dəyişmə imkanlarını nəzərdən keçirir. 
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Since the beginning of the unrest in the "Arab World" Israel, which is considered "the only 

democracy in the Middle East", held quite cold position on the support of the "Arab Spring." Many 

came to condemn this attitude of Israel, but Israel's attitude should be considered through the value 
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of these movements for his own safety. This analysis will first examine the results of Mubarak's fall, 

then already - the expansion of the Syrian uprising interference with Hezbollah and Iran, as well as 

considering the possibility of changing relations with Turkey in the field of security as a new geopo-

litical center. 

Key words: Israel's security, the ―Arab Spring‖, Hezbollah, the Suez Canal, Egypt, Syria, 

Iran, Turkey. 

 

Израиль наблюдал за свержением президента Хосни Мубарака, произошедшего в 

результате народного восстания, и видел в происходящем угрозу своей безопасности. Египет 

был действительно ценным ―партнером‖ среди недостаточно дружелюбных соседей Израиля. 

Во-первых, мирный договор 1979-го года гарантировал безопасность и до некоторой 

степени, экономическое сотрудничество между этими двумя странами. Кроме того, даже при 

том, что трудно оценить поддержку, оказанную режимом Мубарака Израилю, всѐ же эта 

поддержка была значительна. Мубарак предложил Израилю экономическое сотрудничество, 

предоставил право на разведку источников полезных ископаемых, играл роль модератора в 

«Арабском Мире», наложил эмбарго на сектор Газа и боролся против «Братьев-мусульман» в 

Египте. 

Конец этого сотрудничества нанес значительный ущерб безопасности Израиля: 

- Мирный договор сохранялся, но подвергался сомнению, усиливая опасения того, что 

неофициальная дипломатия между Каиром и Иерусалимом может закончиться. Как отметил 

журналист Los Angeles Times Эдмунд Сандерс, «теперь Израиль втихаря отрабатывает 

возможные военные сценарии и обновляет стратегии защиты с целью включить в них 

перспективы возобновления военных действий вдоль границы, о которой он не должен был 

волноваться в течение многих лет. Взаимный обмен информацией и координация границы с 

Египтом помогали Израилю бороться против исламских экстремистов в секторе Газа. Египет 

также крайне важен для предотвращения происхождения потока оружия в сектор Газа и 

незаконных иммигрантов в Израиль‖. [1]  

-Экономическое сотрудничество было уже осуждено, как показало судебное 

разбирательство, начатое против близкого друга Мубарака Хуссейна Салема [2]. Среди 

прочего он был обвинен за участие в новом контракте по продажам газа Израилю. Новые 

лидеры страны действительно являются объектом интенсивного общественного давления с 

целью воспрепятствовать любым соглашениям с Израилем. И хотя никакая группа или люди 

не могли быть явно обвинены в этом до сих пор, имеет смысл упомянуть, что перенос 

газопровода провода в Израиль и Иорданию был предназначен тремя нападениями с начала 

2011-го года, последнее из которых имело место 4 июля. Предыдущие взрывы произошли 5 

февраля и 27 апреля того же года, вызвав закрытие трубопровода на нескольких недель. 

Транспортировка газа в Израиль была восстановлена только 10 июня 2011 года. 

- Египет потерял контроль над Синайским полуостровом, который стал центром для 

контрабанды оружия, торговли людьми и незаконной миграции. Хотя большинством этих 

движений управляют бедуинские племена, эти события также позволили ХАМАС создать 

больше маршрутов поставки оружия. Кроме того, следует отметить, что «Джихадистские 

группы» также использовали в своих интересах сложившуюся ситуацию, чтобы умножить 

попытки проникновения на территорию Израиля [3]. В этом отношении израильский 

портовый город Эйлат мог бы стать более легкой целью запланированных террористических 

атак. 
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- В феврале 2011-го года израильские СМИ сообщили, что Египет позволил иранским 

военным кораблям входить в Суэцкий канал впервые с 1979. Сообщая о факте, заголовки 

израильских газет указали, что «Египет даѐт понять, что больше не посвящает себя своему 

стратегическому союзу с Израилем против Ирана и что Каир теперь готов поддерживать 

деловые отношения с Тегераном» [4]. Израильский журналист Алуф Бенн напомнил, что не 

так давно Израиль и Египет были стратегическими союзниками, и что израильские морские 

субмарины пересекали Суэцкий канал вместо иранских военных кораблей. Это первое 

прохождение иранских военных судов через Суэцкий канал было больше провокацией, но 

оно выдвинуло на первый план существование фактической военно-морской угрозы 

Израилю. Это нашло своѐ подтверждение в середине марта 2011-го года, когда Израильский 

ВМФ конфисковал груз с боеприпасами, по сообщениям предназначенный для бойцов 

сектора Газа. Израильские чиновники заявили, что Иран послал немецкое грузовое судно 

«Виктория», которое плавало под либерийским флагом, с целью использовать в своих 

интересах переворот в Египте и пересечь Суэцкий канал без проверки груза. [5] 

Нужно также указать косвенные угрозы безопасности Израиля, вызванные свержением 

Мубарака. На Международной сфере понизился имидж Израиля, поскольку его эмбарго на 

сектор Газа остается, тогда как это было снято на египетской стороне. В то время как в 

Европе хвалили процесс демократизации, имевший место на Ближнем Востоке, многие 

проигнорировали тот факт, что переходы власти также представляют факторы 

нестабильности и что диктатуры можно было бы в этом смысле рассматривать как более 

«мирные» или менее склонные к конфронтации, чем демократические государства в свой 

переходный период. Соседи таких стран опасаются того насилия, которое сопровождает 

стадию перехода от авторитаризма к демократии. [6] 

Народное восстание отнюдь не означает, что прежние диктатуры превратятся в 

либеральные демократические государства; есть важный риск исламизации, как 

проиллюстрировано Исламской революцией в Иране. Израиль опасается столкновения с 

правительством "Братьев-мусульман" в Египте в ближайшие годы. Падение режима 

Мубарака подтолкнуло Израиль после 30 лет мира вновь вложить капитал в защиту своей 

южной границы. [7] Из этого следует, что израильтяне не были увлечены последними 

событиями в Египте. 

Отношение Израиля к народному восстанию в Сирии должно было в корне отличаться 

от его отношения к революции в Египте. Сирия всегда была угрозой Израилю, никакой 

мирный договор не был подписан между этими двумя странами и не мог даже ожидаться. 

Сначала Израиль, в отличие от других стран, таких как США, отказывался выражать свою 

поддержку и оказывать помощь сирийским повстанцам. Причина состояла в том, что Асад 

был воспринят как сильный руководитель, единственный, в состоянии пережить восстание и 

что он был лучше, чем неуверенность и хаос после него. Это отношение изменилось только 

после того, как применение суровых мер усилилось, а борьба Асада за выживание стала 

воспринята как более опасная, чем хаос, который он может оставить после своего свержения.  

Можно объяснить изменение позиции Израиля по Сирийскому кризису 

международным настроением, которое выступало против репрессивной политики Асада, 

считая еѐ недопустимой; но также присутствовали и другие немаловажные причины: 

-Во-первых, для Израиля Асад всегда был большой угрозой. Достаточно вспомнить как 

в сентябре 2007-го года ВВС Израиля нанесли удар с воздуха по необъявленному ядерному 

реактору на территории Сирии[8]. 
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-Позже с целью отвлечь внимание от напряженности в самой Сирии, Асад «нацелился» 

на Израиль и пытался действовать в этом вопросе с помощью Ирана. Официальный 

израильский источник заявил, что Революционная Охрана организовала демонстрации 

против Израиля на Голанских высотах как часть событий в День Накба 15 мая и День Накса 

5 июня 2011 года. [9].  Во время тех демонстраций силы обороны Израиля были вынуждены 

стрелять в палестинцев, пытавшихся пробраться на территорию Израиля. 

У насилия в Сирии могли бы быть критические последствия для безопасности Израиля, 

если бы Иран решил быть более вовлеченным в сирийские дела, спонсируя Хезболлу во 

время ее войны против Израиля. Сирийский кризис - действительно главный фактор 

дестабилизации для своего ливанского соседа, поэтому угрожет также и северной границе 

Израиля. Хезболла, другой крупный союзник режима Асада, могла бы действительно 

попытаться пойти в новое наступление против Израиля. Так, война 2006 с шиитским 

народным ополчением была воспринята многими в Израиле как поражение из-за тяжелых 

человеческих потерь [10]. 

 Хезболла стала продуманной как противник, который не может быть проигнорирован, 

тем более что она взяла на себя управление над правительством в Бейруте. В статье 

французской газеты Le Figaro упоминалось, что Хезболла возвращала обратно в Ливан 

спрятанные в Сирии оружие и боеприпасы. Организация Объединенных Наций подтвердила 

вооруженную контрабанду и разговор о передаче произведенного иранцами Zilzal дальнего 

действия, ракет Fajr-3 и Fajr-4. Наконец стоит отметить, что Иран пытается послать Хезболле 

как можно больше вооружений через Сирию перед падением Асада. [11] 

Восстание в Сирии заставляет Израиль пересмотреть свою оборонную стратегию. 

Действительно, должна учитываться возможность другой войны с Хезболлой и главным 

образом, граница с Сирией, которая была тиха несмотря на годы вражды, теперь находится в 

состоянии повышенной готовности, поскольку силы обороны Израиля должны быть 

подготовлены к крупной попытке проникнуть в страну. 

Восстания на Ближнем Востоке - основные источники нестабильности в регионе. 

Однако недавний крах египетских и тунисских режимов и вызовы диктатурам в Сирии и в 

монархиях Залива, для сравнения выдвинули на первый план стабильность Турции среди 

региональной суматохи. Турция стала относительно надѐжным и стабильным союзником в 

регионе, где никто не знает как долго лидеры останутся во власти. Баланс сил на Ближнем 

Востоке поэтому переходит к Анкаре. Турция обладает довольно-таки сильными 

вооруженными силами, также имеются преимущества в виде сильного экономического 

роста, поэтому относительно региональных стандартов процветания она выдерживает 

сравнение даже с богатыми странами региона. 

Осуждение Эрдоганом репрессий Асада и открытие границ для больше чем 10,000 

сирийских беженцев указывает на то, что Анкара не рассматривает Башара Аль Асада как 

стабильного лидера, и поэтому не имеет никакого интереса поддерживать режим Баас-а 

среди его главных партнеров. Это вмешательство также даѐт понять, что у Турции есть 

полное осознание ее роли в регионе. С тех пор можно было наблюдать улучшение турецко-

израильских отношений. Следует отметить, что с 1949 к турецким Парламентским выборам 

2002, Израиль извлек довольно хорошую выгоду из отношений с Турцией. Однако победа 

консервативной партии AKP означала ухудшение этих отношений. Израильский набег на 

турецкую флотилию в секторе Газа в мае 2010 определенно подтвердил разрыв отношений с 

Турцией, которая настаивала на извинении и компенсации со стороны Израиля за девять 
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человек, убитых в результате данного набега. Однако Израиль утверждал, что имел полное 

право на подобные действия и пытался представить свои действия как акт в целях 

самозащиты. Израильские СМИ, однако, указывали на то, что чиновники из обеих стран вели 

секретные прямые переговоры с поддержкой США, чтобы попытаться решить 

дипломатический кризис между этими двумя странами. [12] 

Отношения с Турцией жизненно важны для Израиля, и их улучшение окажет 

значительное влияние для безопасности Израиля. В феврале 2011 турецкая газета Hurriyet 

Daily News взяла интервью у бывшего израильского посла Одэд Эрана, который утверждал, 

что у обеих стран есть общие интересы плане обороны. «Дестабилизированный Ближний 

Восток - очень отрицательное явление и для Израиля, и для Турции. По разным причинам у 

них есть интерес к обеспечению стабильности. Вопрос состоит в том, могут ли в 

преследовании этих интересов они возвратиться к способу сотрудничества, которое 

существовало между ними ранее». [13] 

Последствия падения режима Мубарака и сирийского восстания для безопасности 

Израиля могут объяснить еѐ робкую реакцию к «Арабской весне». Дестабилизация вдоль ее 

границ с Египтом, Сирией и Ливаном; растущее участие Ирана в региональных делах и 

усиление напряжения в отношениях с палестинцами после провозглашения палестинского 

государства могут действительно стать большими угрозами в ближайшем будущем. 

Как сказал Эйнэт Вилф, член Иностранных дел Кнессета и Комитета по Защите по 

Партии независимости, «Если регион станет демократичным, тогда мы начнем разделять 

общие ценности и получим истинное уважение к друг другу от родства ценностей, но, если 

революции попадут под управление экстремистов, мы можем оказаться на проблематичном 

Ближнем Востоке». [14] Однако изменяющийся баланс сил на Ближнем Востоке с Турцией 

во главе, может быть значительным активом для Израиля при условии, что маневры с целью 

возобновления прежнего партнерства будут выполнены должным образом. В этом 

отношении страхи израильтян к результатам «Арабской весны» могут быть ослаблены 

восстановлением стабильного регионального партнера.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «ВЕЛИКОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»  

В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

Чтобы понять современный процесс восстановления «Великого Шелкового Пути» 

стоит обратиться к истокам истории его образования. Прохождение «Великого 

Шелкового Пути» на древней территории современного Азербайджана во многом повлияло 

на политику, экономику и культуру, как самой страны, так и соседних стран. Сведения, 

переданные древними историками. И полученные при археологические раскопках 

доказывают, что на территории Азербайджана проходила одна из важнейших веток 

«Великого Шелкового Пути», многосторонне связавшего страны Востока и Запада.  
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“BÖYÜK ĠPƏK YOLUNUN” AZƏRBAYCAN TARĠXĠNĠN KONTEKSTĠNDƏ  

GEOPOLĠTĠK ASPEKTLƏRĠ 

 

Böyük İpək Yolunun müasir bərpa prosessini başa düşmək üçün, onun yaradılmasının tarixi 

əsaslarına müraciət etmək lazımdır. Böyük İpək Yolunun müasir Azərbaycanın qədim ərazilərindən 

keçməsi həm Azərbaycanın, həm qonşu ölkələrin siyasət, iqtisadiyyət və mədəniyyətlərinə böyük 

təsir göstərmişdir. Gədim tarixçilər tərəfindən verilmiş və arxeoloji qazıntılar zamanı əldə olunmuş 

məlumatlar sübut edir ki, Şərglə Qərbi hertərəfli birləşdirən Böyük İpək Yolunun əsas xəttlərindən 

biri Azərbaycanın ərazisindən keçirdi.  
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GEOPOLITICAL ASPECTS OF “THE GREAT SILK ROAD” IN THE  

CONTEXT OF THE HISTORY OF AZERBAIJAN 

 

To understand the modern process of restoration of the Great Silk Road, one needs to pay at-

tention to its sources and history of its formation. The transit of the Great Silk Road through the 
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ancient territory of modern Azerbaijan had a great influence on the politics, economy and culture 

of the country itself and its neighbor countries. The information we get from ancient historians and 

archeological excavations proves that one of the important branches of the Great Silk Road passed 

through the territory of Azerbaijan, which multilaterally united countries of East and West. 

Key words: The Great Silk Road, geopolitics, Azerbaijan’s foreign policy 

 

Разрешение Нагорно-Карабахской проблемы мирным путем, укрепление суверенитета 

и государственной независимости Азербайджана, занятие страной достойного места в 

мировом сообществе составляли главное содержание целеустремленной и последовательной 

внешней политики президента Гейдара Алиева. Только в 1993-1998 гг. президент совершил 

79 поездок в 33 страны мира: за пять лет между Азербайджаном и зарубежными странами 

был подписан 431 международный документ. Среди таких успехов внешней политики, как 

присоединение Азербайджанской Республики к программе НАТО «Партнерство во имя 

мира» в мае 1994, вступление в ОБСЕ и образование Минской группы ОБСЕ по 

урегулированию Нагорно-Карабахского вопроса, образование ГУАМ с целью ускорения 

экономического роста, подписание «Контракта века» в сентябре 1994, 8 сентября 1998 г. в 

Баку была проведена международная конференция, посвященная восстановлению 

Шелкового пути (3). В ней приняли участие 32 страны и 12 международных организаций. 

Были подписаны Бакинская декларация, многостороннее соглашение о международном 

транспорте по развитию коридора «Европа – Кавказ – Азия». Штаб-квартира созданной на 

этой конференции международной организации разместилась в Баку, Азербайджан стал 

центром этой международной структуры (11, 14). 

Чтобы понять истоки этих процессов восстановления Великого Шелкового Пути, в 

нашей статье мы обратимся к истории образования «Великого Шелкового Пути» и роли 

Азербайджана в этом процессе. 

Международный транзитная и торговая дорога, известная в истории как «Великий 

Шелковый Путь» функционировала с конца II-ого века до н.э. и до начала XVI века. Проходя 

из Китая до Северной Африки и Испании эта дорога соединяла почти все страны того 

исторического периода. «Великий Шелковый Путь» имел важную особенность – создание 

дружественных отношений между сотнями людей, разделенными колоритностью традиций, 

культурных ценностей, уровнями социального развития и многими другими признаками. Его 

роль в процессе формирования современной мировой цивилизации очень весома.  

Принимая во внимание огромную важность в расширении международных отношений 

в мире, в ЮНЕСКО подготовили многоплановую программу – «Великий Шелковый Путь: 

диалог культур» (12). Эта программа приняла участие в научной, культурной и социальной 

деятельности в более чем 30 стран Евразии в период с 80-х по 2000-е года. В соответствии с 

этой программой большая международная экспедиция прошла по караванным дорогам 

«Шелкового Пути» и посетила Центральную Азию, Китай, Монголию, Казахстан, 

Азербайджан, Крым и Украину. Было проведено 5 научных семинаров для изучения проблем 

«Шелкового Пути». На семинарах проходили обсуждения по следующим темам: «Основные 

проблемы связанные с Великим Шелковым Путем» (Москва, 1989), «Образование и развитие 

«Великого Шелкового Пути» в древнее время и в Средние века в Центральной Азии» 

(Самарканд, 1990), «Города и каравансараи на Великом Шелковом Пути» (Ургенч, 1991), 

«Роль восточноевропейских степей во взаимообратных отношениях между Востоком и 

Западом в Средние Века» (Донецк, 1992), «Участие кочевников в Шелковом Пути» (Улан-
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Батор, 1992). Итоги исследований азербайджанских археологов (Р.Б.Гоюшев, А.Б.Нуриев, 

Г.О.Гошгарлы, А.А.Алиев) были опубликованы в материалах посвященных этим семинарам.  

Обмен продуктами и торговля между людьми и племенами существовали за тысячи лет 

до формирования «Великого Шелкового Пути» (1). Археологические находки доказали, что 

кремень и вулканическое стекло, которые были использованы в изготовлении различных 

продуктов, в том числе и оружия в последнем периоде каменного века, были найдены в 

местах очень далеких от их реальных мест происхождения. Время от времени экономические 

отношения несли интенсивный характер, распространяясь на новые территории. Отношения 

несшие ранее единичный характер с разделением труда – отделением животноводства от 

земледелия, ремесло от земледелия, торговлю от ремесла и земледелия – привнесло 

постоянство в отношения.  

С древнего времени территория исторического Азербайджана играла очень важную 

роль в экономических и культурных связях между странами из-за его географического 

положения и экономических ресурсов. Археологические раскопки доказали, что в VI-IV века 

до н.э. племена, которые населяли территорию современного Азербайджана были в 

различных отношениях с народами Ближнего Востока. Эти отношения в полной мере 

расширились в следующие периоды. Изобретение железа и бронзы, богатые залежи этих 

металлов в Азербайджане способствовали развитию производительной силы и расширению 

международных отношений. Кроме того, Азербайджан стал посредником в международных 

отношениях разных стран. Некоторые великие империи, которые были основаны в 

древности, объединили народы, которые пребывали на разных стадиях культурной эволюции 

и владели различными языками и традициями. Такие империи способствовали 

формированию великих культур, расширению экономических и культурных связей. Одной 

из таких империй была Ахеменидская империя, которая существовала в 530-330 года до н.э. 

Эта империя охватила обширную территорию от Северной Африки до Индии, от 

Индийского океана и Персидского Залива до Больших Кавказских гор. Вся территория 

Азербайджана была включена в эту империю. Греческий историк Геродот, который жил в V 

веке до н.э. называл около 70-и народов и племен, населявших Ахеменидскую империю. Эти 

народы, как части единого формирования, получили возможность познакомиться ближе с 

достижениями во всех сферах их общей жизни. Чтобы преуспеть в делах управления 

империей, иранские императоры придавали особое значение структуре новых дорог и их 

безопасности. Были построены станции на расстоянии в один день, каравансараи и посты для 

стражи. Например, было 42 станции на 2470 км. От города Сард (территория современной 

Турции) до Сузы (территория современного Ирана). Обычно эта дистанция проходилась за 

90 дней. Однако, посыльные могли преодолевать 300 км в день и проходили дистанцию за 7 

дней, потому что сменяли друг друга на станциях и меняли лошадей. Геродот отмечал, что 

не было ничего быстрее посыльных шаха (5).  

В 334-324 гг. до н.э. восточные завоевания Александра Македонского послужили 

причиной распада империи Ахеменидов. Александр Великий создал еще более громадную 

империю.  

Несмотря на то, что империя созданная Александром Македонским была развалена 

после его смерти в 323 г. до н.э., эта империя играла колоссально важную роль в процессе в 

создании отношений между восточными и западными культурами. Объединение этих 

культур способствовало формированию эллинистической культуры, которая существовала с 

конца IV века до н.э. до 30-х гг. I века до н.э.  
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За время эллинистического периода, экономические и культурные отношения между 

народами стали делом обычным. В конце II века до н.э. дорога из Китая добавилась к числу 

древних торговых путей Ближнего Востока. Это послужило причиной формирования 

«Великого Шелкового Пути». Ветки этой дороги, которые отходили в разные стороны, 

объединяли почти все страны того периода и подняли торговлю с локального до 

международного уровня.  

«Великий Шелковый Путь» объединял четыре империи Старого Света – Римскую, 

Парфянскую, Кушанскую и Ханьскую (Китай), а также другие страны и племена. Позднее, 

империи Средних веков - Сасанидская, Византийская, Арабская и Монгольская - играли 

значительную роль в отношениях между Востоком и Западом в контексте истории 

«Великого Шелкового Пути» (4).  

Обращаясь к источникам, первым китайцем, который посетил Центральную Азию был 

Цзаб Тсян – посол китайского императора Уди (140-86 года до н.э.). В своих словах о Бальхе, 

он отмечал, что население этого города было очень активно вовлечено в торговлю. В 

китайских источниках Фаргана была описана как государство специализирующееся на 

агрикультуре и коневодству. В конце II века до н.э. китайцы организовали несколько 

военных экспедиций в Фаргану. Несмотря на то, что они учинили грабежи, они не смогли 

закрепиться там на долгий период.  

Парфянское государство, которое существовало с 247 года до н.э. до 224. было 

посредником в торговле между государствами Средиземноморья. Эта роль была усилена во 

времена правления Митридата II, правителя Парфии в 124-87 до н.э. Он стал первым 

правителем, который поддерживал отношения с Китайской империей на востоке и Римской 

на западе.  

Караванная дорога, которая тянулась к Западу из центральной части Ханьской империи 

в Китае, была поделена на две ветки. Северная ветвь проходила через Турфан и Памир и 

тянулась до Фарганы и казахских степей. Южная же ветвь была направлена в Индию и в 

Ближний Восток через восточную часть Памирских гор (15).  

Шелк, бумага, лак и другие ремесленные продукты, которые производились только в 

Китае в то время, были экспортированы в западные государства, включая Римскую империю, 

по караванным путям, где эти материалы высоко ценились. На Западе, среди 

импортированных из Китая товаров, самым ценным был шелк. Поэтому дорога была названа 

«Великий Шелковый Путь». Из-за того, что дорога проходила через Иран, Афганистан и 

Согдиану, эти государства получали огромную выгоду от транзитной торговли. Парфия, 

которая рассматривалась, как наиболее сильное государство на Ближнего Востоке, пыталась 

сохранить позицию посредника на пути и успешно управляла отношениями между Китаем и 

Римом. Пограничный пост между Ханьской империей в Китае и Парфянским Царством 

находился в нынешнем Кандагаре (Афганистан).  

В конце I века н.э. китайцы преуспели в распространении своей силы за короткий 

период до самого Памира. По данным греческого географа Птолемея (II век) отношения 

между Китаем и Римом относятся к этому периоду. Караваны, прибывающие в Китай из 

другиз государств встречались на высшем уровне и назывались «посольствами».  

В Риме до настоящего китайского шелка использовался шелк импортируемый из 

Ближнего Востока, имевший специфический желтый цвет. Он был очень светлым и платья, 

изготавливаемые из такого шелка, не прикрывали наготу, поэтому люди, которые держались 

строгих моральных принципов, не признавали такой материал.  
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Первые упоминания о настоящем китайском шелке в Римских хрониках появились у 

знаменитого поэта Горация 65-8 гг. до н.э. У населения было очень смутное понятие о 

китайском шелке. Вергилий, Плиний и другие считали, что нет никакой принципиальной 

разницы между китайским шелком и завозимым из Ближнего Востока (7).  

Шелковые одеяния, привозимые из Китая, были очень дорогими, поэтому они 

перерабатывались в Риме. Эти наряды пользовались огромной популярностью. В среде 

богатый семей они стали набирать популярность только с III века н.э.  

Азербайджан также принимал участие в мировой торговле в то время. Существование 

государств Албания и Атропатена на территории Азербайджана в эллинистический период, 

закладывание новых городов, развитие товарной продукции, прохождение транзитно-

торговых путей через Азербайджан стали причиной расширения его международных 

отношений.  

Древнегреческие и древнеримские авторы дают информацию о транзитно-торговых 

путях, проходящих через территорию Азербайджана и его участии в мировой торговле.  

Одна из древних караванных дорог проходила в северо-южном направлении западного 

берега Каспийского моря. Греческий географ Страбон писал об Аорах, которые происходили 

из сармато-аланских племен, проживающих в северной Албании.  

Клавдий (II век н.э) рассматривал, что основная часть некоторых Албанских городов, 

которые находились в северо-южном направлении от западных берегов Каспийского моря 

были соединены транзитно-торговыми путями.  

Страбон также отмечал реку, проходящую на территории Албании. Он отмечал, что 

много индийских товаров привозились в Албанию по реке Амударья и Каспийскому морю и 

они транспортировались к Черному морю через реку Куру. Он также отмечал дорогу, 

проходившую из Албании в Иберию (современная Грузия).  

Плиний Великий (I век н.э.) тоже отмечал водный транзитно-торговый путь. Он 

заметил возможность лля экспорта из Индии до реки Бактр за 7 дней и за 5 дней от этой реки 

через Каспийское море до Фасида.  

Следующая информация о торговых отношениях Албании была предоставлена 

Клавдием. Он отмечал, что каспии, населявшие территорию северного Азербайджана 

транспортировали свои товары (в основном, рыбу) в Хамадан. Из внутренностей рыб они 

производили клей лучшего качества. Контуры древних караванных дорог, которые 

проходили через территорию Азербайджана до сих пор виднеются.  

Древние монеты, которые были найдены много раз – очень важные элементы 

археологических находок. Они доказывают активное участие Азербайджана в мировой 

торговле в древний период. В 1925-ом году, во время раскопок в Барде были найдены 

серебряные тетрадрахмы, которые были произведены при поддержке Александра Великого. 

В 1929-ом году там были найдены монеты, которые были изготовлены при Александре 

Великом и Селевкиде, которые правил во II веке до н.э.  

Наиболее ценные сокровища на территории Азербайджана были найдены в 50-60-е гг. 

Кое-что было найдено близ Шемахи, в деревне Кинишли. Это были серебряные монеты, 

произведенные в Афинах, Фракии (территория современной Болгарии), в городах 

Селевкидского государства, Понте, Парфеноне и Риме. Среди этих монет было еще около 70-

и монет, произведенных в Кавказской Албании.  

Наиболее исключительное сокровище, найденное на территории Азербайджана, 

обнаружилось в Габале, которая являлась столицей Албанского государства. Эта 
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сокровищница была зарыта в землю в 20-30-е гг. II века до н.э. Там были монеты, 

произведенные во времена правление Александра Македонского, Лисимаха – правителя 

Фракии, всех селевкидских падишахов (с 187 по 129 гг. до н.э.), правителей Греции, Бактрии 

и Албании.  

Помимо информации, которую мы можем получить из письменных источников, 

множество вещей транспортируемых из других государств в Азербайджан, которые были 

обнаружены во время археологических раскопок, подтверждают тот факт, что 

международные торговые пути Азербайджана использовались всеми соседними 

государствами, которые были нацелены на то, чтобы поддерживать тесные связи с 

множеством государств Востока и Средиземноморья. Один из этих торговых путей проходил 

через Сирию и юго-западному побережью Средиземноморья по направлению к Египту. 

Большая часть монет селевкидских правителей, которые были найдены на территории 

Азербайджана, были произведены именно в Сирии. Эти монеты и одна особенная серебряная 

монета также найденные на территории Азербайджана были произведены в Кидонии, городе 

на острове Крит, также имеют отношение к этому пути.  

В 60-е гг. I века до н.э. военные экспедиции римских главнокомандующих – Лукулла и 

Помпея на Восток стали причиной оккупации Южно-Кавказских государств, включая 

Азербайджан (Кавказскую Албанию) Римом. С того времени экономические, политические и 

культурные отношения Азербайджана с Римом стали расширяться. Эмалированные брошки, 

монеты, печати, которые были изготовлены в республиканский и имперский период Рима, 

были найдены на территории Азербайджана и относятся к этим отношениям. Однако, в то 

время Азербайджан не стал прерывать свои традиционные отношения с большинством 

восточных государств. В этом период на азербайджанском рынке наряду с римскими 

монетами, были в использовании и серебряные монеты Парфянского правителя. Эти монеты 

были найдены и в форме сокровищниц (сокровищница найденная в Али Байрамлы в 1960) и 

во время археологических раскопок. В этот же период древний Азербайджан имел 

отношения с Китаем, благодаря «Великому Шелковому Пути». В Мингечевире были 

найдены флюсовые одежды, технология которых, согласно расследованиям, была схожа с 

той технологией, по которой изготавливали китайских шелк. В III-IV вв. н.э. «Великий 

Шелковый путь» был в основном под контролем Сасанидской империи Ирана. В этот период 

торговые отношения Китая и азиатских государств были под влиянием торговцев из 

Согдианы, Кушанского государства и Ирана (10).  

Первые правители Сасанидской династии отодвинули, к тому времени уже, слабую 

Римскую империю с Востока своей активной внешней политикой. В битве в 260 г., Шапур I, 

иранский падишах сразился с римской армией и пленил императора Валериана. С того 

времени некоторые восточные государства, Южный Кавказ, в том числе Азербайджан 

(Кавказская Албания), которые прежде были вассалами Рима, стали вассалами Ирана. В 

сасанидский период, Иран расширил свои международные отношения. Иран утвердил 

отношение с Китаем напрямую. Источники свидетельствуют о прибытии иранского 

посольства в Китай в VI веке. В течении сасанидского периода Центральная Азия и 

Азербайджан, которые были в зависимости от Ирана также расширили отношения с Китаем. 

В V-VII вв. семена шелкопрядов были привезены из Китая для производства шелка в этом 

регионе. Моисей Каланкатуйский, азербайджанский историк VII века, отмечал широкое 

распространение производства шелка в Азербайджане. Однако, китайский шелк был более 
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ценен в западных государствах. Помимо шелка, Китай экспортировал также бумагу, лак, 

керамическую посуду и другие ремесленные материалы (8). 

Таким образом, одна из важнейших веток «Великого Шелкового Пути» проходила 

через территорию Азербайджана и простиралась через западные берега Каспийского моря в 

северо-южном направлении.  
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XXI ƏSRĠN ƏVVƏLLƏRĠNDƏ ORTA ġƏRQDƏKĠ BEYNƏLXALQ VƏZĠYYƏT:  

ƏSAS MƏQAMLAR VƏ PROBLEMLƏR 

 

XXI əsrin əvvəli Yaxın və Orta Şərq regionu uğrunda böyük dövlətlərin mübarizəsinin 

gücləndiyi bir dövr olmuşdur. 11 Sentyabr hadisələrindən sonra ABŞ terrora qarşı mübarizəyə 

başlamış, 2003-cü ildə kütləvi qırğın silahını axtarmaq və Səddam Hüseyn rejimini devirmək 

bəhanəsilə İraqa daxil olmuşdur. 2004-cü ildə əsas məqsədi Mərakeşdən Çin sərhədlərinə qədər 22 

ölkənin siyasi və iqtisadi coğrafiyasının dəyişdirilməsi olan ―Böyük Orta Şərq layihəsi‖ irəli 

sürülüb. 2010-cu ildən etibarən regionda ―Ərəb baharı‖ adlandırılan inqilablar dalğası başlanmış, 

2014-cü ildən etibarən isə İraq və Suriyada İŞİD fəallaşmışdır. Bütün bu proseslərin baş ver-

məsində kənar qüvvələrin regiondakı maraqları da mühüm rol oynamışdır və bu proseslərin 

gələcəyinə dair hələki konkret fikir irəli sürmək mümkün deyil.  

Açar sözlər: Yaxın Şərq, ABŞ, demokratiya, Ərəb baharı, Rusiya, İŞİD, Çin, Türkiyə 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБСТАНОВКА НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ B НАЧАЛЕ  

XXI ВЕКA: КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

 

Начало XXI века было периодом, когда борьбы великих держав в регионе Ближнего и 

Среднего Востока усилены. После 11 сентября Соединенные Штаты начал борьбу с 

терроризмом и в 2003 году вступил в Ирак и сверг Саддама Хусейна под предлогом поиска 

оружия массового уничтожения. В 2004 году был запущен "Проект Большого Ближнего 

Востока", главной целью которого было изменение политической и экономической 

географии 22-х стран расположенных от Марокко до Китайской границы. С 2010 года 

начался волна революции в регионе называемая "арабская весна" и с 2014 года ИГИШ 

активизировал свои действия в Ираке и в  Сирии. Все эти процессы происходили в интересах 

внешних сил и невозможно выдвинуть конкретные мнения о будущей этого процесса. 
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INTERNATIONAL SITUATION IN THE MIDDLE EAST IN THE EARLY XXI CENTU-

RY: KEY ISSUES AND CHALLENGES 

 

The beginning of the XXI century was a period when the struggle of the great powers over the 

Near and Middle East region strengthened. After September 11
th

 attacks the United States began  

fight against terrorism and in 2003 entered to Irag under the pretext to search for weapons of mass 

destruction and overthrew Saddam Hussein. The "Great Middle East project" was launched in 2004 

main purpose of which was to change political and economic geography of 22 countries situated 

between Morocco to the Chinese border. Since 2010, the wave of revolutions in the region called 

"Arab spring" began and since 2014 ISIS intensified its operations in Iraq and Syria. All of these 

processes occurred upon the interests of external forces in the region and it is impossible to put 

forward a concrete opinion on the future of these processes. 

Key words: Middle East, USA, democracy, Arabian spring, Russia, İSİS, China, Turkey 

 

Hazırda Yaxın və Orta ġərqdə geosiyasi proseslərin dinamikasını müəyyənləĢdirmək çətindir. 

Siyasi ixtilaflar, dövlətçiliyin tənəzzülü, terror, dini radikalizmin vüsət alması, iqtisadi deqradasiya 

və s. kimi hallar regionda olduqca qeyri-müəyyən bir mənzərə yaradıb. Burada mütləq kənar 

qüvvələrin Yaxın ġərqdə fəaliyyəti də vurğulanmalıdır. Çünki bu faktor kifayət qədər güclü təsirə 

malikdir. Dünyanın böyük dövlətlərinin burada oynadıqları rolu ayrıca qiymətləndirmək gərəkdir. 

ABġ, AĠ, Rusiya və Çin öz maraqlarına uyğun addımlar atırlar. Əgər Pekin daha çox iqtisadi, enerji 

və mədəni aspektlərə üstünlük verirsə, VaĢinqtonla Brüssel siyasi, təhlükəsizlik və enerji sferalarına 

nəzarəti tam ələ keçirməyə çalıĢırlar. Rusiya son zamanlara qədər həmin regionun müəyyən 

hissəsində fəal idi. Ancaq indi Qərbin Ukrayna məsələsinə görə bu ölkəyə ciddi sanksiyalar tətbiq 

etməsi ilə Yaxın ġərqdə Moskva bir qədər arxa plana keçib. Kreml daha çox iqtisadiyyatda özünü 

büruzə verən tənəzzülün qarĢısını almaqla məĢğuldur.  

Yaxın ġərq ABġ-ın xarici siyasətində hərbi, iqtisadi, siyasi,  ideoloji spektrləri özündə cəm 

edən region kimi qəbul olunur. Dünyanın heç bir regionu Yaxın və Orta ġərq qədər ABġ üçün 

böyük əhəmiyyət və prioritet kəsb etmir. Çünki bu region həm  zəngin sərvətlərə malikdir, həm də 

beynəlxalq əhəmiyyətli su, quru  və hava yolları buradan keçir.  

11 Sentyabr hadisələri dünyada yeni təhlükəsizlik sisteminin yarandığı dövr hesab olunmaqla 

yanaĢı, ABġ-ın xarici siyasətində daha aqressiv və qəti mövqelər tutmağına gətirib çıxardı. 17 

Sentyabr 2002-ci ildə imzalanan və 20 sentyabrda ictimaiyyətə təqdim olunan ―Milli Təhlükəsizlik 

Strategiyası‖ (The National Strategy of United States of America) ilə ABġ dünyada azadlıq, insan 

haqları, insan ləyaqəti və sərbəst açıq bazar tipli Ģüarlarla bir növ yeni dünya düzəni yaratmağı və 

bu düzəni poza biləcək real təhlükələrn hərbi güclə qarĢısını almağı bəyan edirdi (17). ABġ 2002-ci 

il sentyabrda elan etdiyi ― Yeni Təhlükəsizlik Strategiyası‖ ilə Amerikanın özünü təhdid altında hiss 

etdiyi hər bir vəziyyətdə hücum etmə hüququ olduğunu bildirdi və 11 sentyabr hadisələrindən sonra 

VaĢinqton artıq tək hərəkət edəcəyininin siqnalını vermiĢ oldu və öz təhlükəsizliyi söz mövzusu 

olduqda qlobal əməkdaĢlıqdan çəkinərək çoxtərəfli münasibətlər əvəzinə, təktərəfli hərəkət etməyə 

üstünlük verdi (2, səh. 57-58)  
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ABġ bəyanatlarına əsasən, dünya düzənini təhdid edən əsas bölgə Orta ġərqdir. Bununla belə, 

Amerikanın hərbi müdaxilə etdiyi ölkələr Ġraq – Əfqanıstan olsa da, Suriya və Ġran da BuĢun ―ġər 

Oxu‖ ölkələri siyahısına daxil idi. BuĢ siyasəti ilə ABġ xarici siyasətində təhlükəsizlik siyasətinin 

əhəmiyyəti artdı. Müdafiə xərcləri yüksəldi. Bunlara paralel olaraq, insan hüquqları və azadlıqları 

və Ģəffaflığa zərbə vuruldu. Əfqanıstan və Ġraqın iĢğalı kimi tədbirlər digər böyük gücləri narahat 

etdi; Xarici siyasətdə təktərəfliliyin nəticəsi olaraq, ABġ-ın xüsusilə avropalı müttəfiqləri ilə müna-

sibətlərinin pozulması. Atlantikin iki sahili arasında ayrılıq kəskinləĢdi; Terrorizmə qarĢı müba-

rizədə ABġ-a dəstək olmayan ölkələrin ABġ-a qarĢı olduğunun elan edilməsi. BuĢ dövründə  

təktərəfliliyi və sərtləĢməni təmsil edən ən önəmli cəhət bu idi (3, səh. 31-33). Əfqanıstandakı Tali-

ban rejiminin Əl-Qaidə ilə əməkdaĢlıq etdiyi üçün 2001-ci ilin oktyabrında keçirilən əməliyyatla 

devrilməsindən dərhal sonra Ġraqa Amerikan təzyiqləri çoxaldı və nəticədə BMT qərarına 

əsaslanmadan hərəkət edən amerikan qüvvələri Ġraqın 20 mart 2003-cü ildə iĢğalına baĢladılar (2, 

səh. 61-62)  Ġraqa qarĢı hazırlanan və məhdud sayda ölkə tərəfindən dəstəklənən, ―Ġraqa Azadlıq 

Əməliyyatı‖  adı verilən iĢğal əməliyyatı, heç bir BMT qərarı olmadan və Tġ-nın daimi üzvlərindən 

Fransa, Çin və Rusiyanın qarĢı çıxmasına baxmayaraq gerçəkləĢmiĢ və qanuni olmayan bir 

müharibə kimi tarixə keçdi.   

2004-cü ildə ―Böyük Orta ġərq‖, daha sonra isə ―GeniĢlənən Orta ġərq‖ adı ilə gündəmə 

gələn və məğzi tam olaraq müəyyən edilə bilməyən plan ABġ-ın mülayim siyasətçilər qrupuna xi-

tab etsə də, həqiqətdə təhdid təĢkil edən siyasi rejimlərin məhv edilməsinə yönəlmiĢdi. Ġraq Bəəs 

rejimini qanlı müharibə ilə məhv edən və bunu dünyaya ―demokratikləĢmə‖ kimi təqdim edən 

Amerika rəhbərliyi, Orta ġərqin yenilənməsini də bu planla təsdiq etmiĢ oldular. 

Yaxın ġərq və ġimali Afrika 2010-cu ilin dekabrından yeni bir siyasi dalğanın təsiri altına 

girib. ―Ərəb baharı‖ kimi xarakterizə edilən bu proseslər Tunisdə və Misirdə dövlət çevriliĢləri ilə, 

Liviyada rejimin çökməsi ilə nəticələnən vətəndaĢ müharibəsi ilə, Bəhreyn, Suriya, Yəməndə 

vətəndaĢ qarĢıdurması ilə, Əlcəzair, Ġsrail, Ġraq, MərakeĢ, Ġordaniya, Oman, Küveyt, Livan, Mav-

ritaniya, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, Qərbi Səhra ölkələrində etiraz aksiyalarının keçirilməsi ilə 

müĢayiət olundu. Avtoritarizm insan hüquqularının tapdalanması korrupsiya yoxsulluq demoqrafik 

struktur problemləri sosial ədalətsizlik bu kimi bir çox siyasi iqtisadi sosial mədəni inzibati prob-

lemlərin mövcudluğu sonda zəncirvari reaksiya ilə region dövlətlərinin vətəndaĢlarının hökümətə 

qarĢı ayağa qalxmalarına səbəb oldu. Eyni zamanda qərb təhsil müəssisələrində təhsil almıĢ 

gənclərin vətənə qayıtmaları, ümumilikdə gənclərin aktivləĢməsi, sosial medianın faliyyəti, sosial 

medianın fəaliyyəti, Wikileaks saytının, Əl-Cəzirə kimi regionun ən nüfuzlu xəbərlər kanalının 

yaydığı məlumatlar da regiondakı inqilabi proseslərə təkan verdi.  Bu dövrdən etibarən qərb ölkələri 

və Rusiya regionda nəzarəti ələ almaq üçün yeni mübarizə mərhələsinə qədəm qoydu. ABġ və AĠ 

son nəticədə regionda inkiĢaf edən demokratikləĢmə meyllərini açıq Ģəkildə dəstəklədi.  

Liviya məsələsi ilə bağlı qərbin maraqları sözsüz ki, ölkənin enerji ehtiyatları ilə bağlıdır. 

Qəddafi rejiminin süqutu heç də ABġ yuxarı dairələrinin sevinməyinə əsas vermir. Hazırda Livi-

yada iki hökumət mövcuddur. Onlardan biri ölkənin Ģərqini idarə edən Thinni hökuməti, digəri isə 

paytaxt Tripolidə hakimiyyəti ələ almıĢ Liviyanın Sübhü qruplaĢmasıdır. Liviya hökuməti Türki-

yəni rəqib qruplaĢmaya silahlar göndərməklə  liviyalıların bir-birini qırması üçün Ģərait 

yaratmaqda  günahlandıraraq Türkiyə ilə  bütün münasibətlərini dayandırıb. Türkiyə tərəfi isə bu 

iddiaları rədd edərək boĢ və əsassız iddialar etməkdənsə, BMT-nin hazırda davam edən danıĢıqlar 

prosesini dəstəkləməyin daha məsləhətli olduğunu bildirib (7).  

Ərəb baharının mühüm mərkəzlərindən biri də Suriya olmuĢdur. ABġ-ın rəhbərliyi altında bir 

çox koalisiya ölkələri BəĢər Əsədlə əməkdaĢlıqdan imtina etmiĢ və 2011-ci ildə ölkədə baĢlanan 
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üsyanlar səbəbilə Suriya prezidentindən istefa verməyi tələb etmiĢdi. Lakin ötən il ĠġĠD-in Suriya 

və Ġraqda güclənməsindan sonra rəsmilər Suriya lideri ilə əməkdaĢlığa çalıĢıb. Buna baxmayaraq, 

Əsəd ĠġĠD-i dağıtmaq və məhv etməyə çalıĢan beynəyxalq koalisiyaya qoĢulmaqdan imtina edib 

(9). Ümumilikdə isə BəĢər Əsədin Suriyada dayaqları çox möhkəmdir bu da rejimin çökməsi 

ehtimalını aĢağı salır və 2014-cü il prezident seçkilərində Əsədin 88% səslə yenidən prezident 

seçilməsi bu ehtimalı təsdiqləyir (19). 

Ərəb inqilabları qonĢu Rusiyaya da güclü təsir etdi. Əvvəla Qəddafi və Əsədi qorumağa 

edilən uğursuz cəhdlər qonĢu dövlətin imicinə zərər vurdu. Rusiyada da demokratikləĢmə, modern-

ləĢmə kimi oxĢar problemlərin mövcudluğunu dünyanın yadına saldı. Rusiya ABġ və Avropaya 

nisbətən inqilabların gediĢinə çox qarıĢa bilmədi. Ümumilikdə, Rusiyanın Yaxın ġərqdəki siyasəti 

belə demək mümkünsə, sivilizasiyaların müharibəsində iĢtirakdan qaçmaq istəyilə izah olunur.  

Hazırda regionda ən böyük təhdid mənbəyi olan Ġraqdakı vəziyyətə nəzər saldıqda isə burada 

cihadçı ĠġĠD qruplaĢmasının fəaliyyəti diqqəti cəlb edir.  Ġraq və Suriya ərazisində fəaliyyət 

göstərən silahlı paramilitar qruplaĢma olan ĠġĠD 3 yanvar 2014-cü il tarixində müstəqilliyini, 29 

iyun 2014-cü il tarixində isə yeni xilafət yarandığını elan etmiĢ tanınmamıĢ dövlətdir. Hələ Ġraq 

müharibəsinin baĢlamasından qısa bir müddət sonra «Camaat əl-Tövhid vəl-Cihad» adı ilə qurulan 

qruplaĢma 2004-cü ilin oktyabrında Əl-Qaidəyə bağlılığını elan edərək «Tanzim Kaidat el-Cihad fi 

Bilad el-Rafidayn» (daha çox «Ġraq Əl-Qaidəsi» adı ilə tanınır) adını götürdü. Suriya vətəndaĢ 

müharibəsinin baĢlamasından bir müddət sonra, 2012-ci önlərindən etibarən Suriyada Əl-Nusra 

Cəbhəsi adıyla fəaliyyət göstərən qruplaĢma üzvləri Ģimali Suriyada nüfuzlu silahlı qruplaĢmaya 

çevrilmiĢdilər.  

ĠġĠD-ə münasibətdə kifayət qədər fərqli baxıĢlar mövcuddur. Bu qruplaĢmanın ABġ-ın 

―Böyük Orta ġərq layihəsi‖nin tərkib hissəsi olduğunu ifadə edən baxıĢların mövcudluğu ilə yanaĢı 

Rusiya, Ġran, Suriya, Çinin bu qruplaĢmaya qarĢı qlobal mübarizə aparmalı olduğunu qeyd edən 

baxıĢlar da mövcuddur.  

Rusiyanın regiondakı siyasəti ziddiyyətlidir. Xüsusilə Ġran və Suriya məsələsində Moskva 

çətin baĢa düĢülən addımlar atır. Deyək ki, bir tərəfdən Ġranla iqtisadiyyat, enerji və s. sahələrdə 

əməkdaĢlıqda maraqlıdır, digər tərəfdən isə bu ölkənin nüvə silahına malik olmasını istəmir. Ġsraillə 

münasibətlərdə də eyni vəziyyət hökm sürür. Moskva bu ölkə ilə viza rejimini ləğv edir və eyni za-

manda, BMT-də onun əleyhinə səs verir. Regionda qərb tərəfindən ĠġĠD-i tənqid edərək prob-

lemdən çıxıĢ yolunu bilirmiĢ kimi davranaraq yürütdüyü qeyri-məhsuldar siyasət yürüdülərkən 

Rusiya burada yaranmıĢ boĢluğu doldurmağa çalıĢır. Prezident Putin Qahirə səfəri zamanı Rusi-

yanın Misirlə birlikdə terrorizmə qarĢı mübarizəyə hazır olduğunu bildirmiĢdi (22). Rusiyaya ĠġĠD 

tərəfindən gələn hədələrə nəzər saldıqda da 2014-cü ilin sentyabrında internetdə ĠġĠD üzvləri 

tərəfindən yerləĢdirilmiĢ videomaterialda deyildiyi kimi qruplaĢma Çeçenistanı və bütün Qafqazı 

iĢğal edəcəyini və islam dövlətinin bu ərazidə olduğu bildirilirdi (23). Bütün bunların fonunda 

Rusiya ĠġĠD-i terrorçu təĢkilat kimi tanıdığını bildirərək (8) ona qarĢı mübarizədə Ġraqa dəstək 

olacağını bəyan edib. 

ABġ-ın ĠġĠD-ə münasibətinə gəldikdə ABġ tərəfindən irəli sürülən Böyük Orta ġərq planının 

bir parçası hesab edilən ĠġĠD-in isə əsas missiyasının Ġraqda gərginlik yaratmaq olduğu bildirilir. 

Bununla da gərgin vəziyyətdə qalan Ġraq yenidən ABġ qoĢunlarını öz ərazisinə çağıraraq kömək 

istəyəcək və Böyük Orta ġərq planı növbəti mərhələyə keçəcək.  Bu mərhələdə isə ġərqi parçala-

maq məqsədilə reallaĢdırılan  Böyük Orta ġərq planının məhz ĠġĠD sayəsində daha radikal formada 

həyata keçiriləcəyi də istisna edilmir. Nəticədə isə ABġ-ın  Ģərqə həmlələr edib, neft yataqlarından 

istədiyi kimi bəhrələnməklə, bu əraziləri  yenidən sərhədlərə böləcəyi söylənilir. Bu fikirlərə istinad 
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edənlər ĠġĠD-in formlaĢması hərbi strateq və geopolitik Ralf Pitersin hazırladığı Böyük Orta ġərq 

xəritəsi ilə eyni  zamana təsadüf etdiyini, burada Ġraqın Ģiə və sünni dövlətlərinə bölündüyünü, eyni 

zamnda azad Kürdüstan dövlətinin yaranmıĢ olduğunu arqument gətirirlər. Xəritə dərc olunduqdan 

sonra ABġ dövlət katibi Kondoliza Rayz VaĢinqton tərəfindən bu xəritənin bəyənildiyini ifadə 

edtmiĢdi. Eyni zamanda bu planın həyata keçirilməsi üçün instrumentlərə ehtiyac var idi hansı ki 

öncə ərəb baharı daha hazırda isə ĠġĠD-dir (16). Digər bir ehtimala əsasən isə ĠġĠD-in Böyük Orta 

ġərq planı ilə əlaqəsi yoxdur. Çünki bu gün ĠġĠD-ə Amerikada prezident səviyyəsində  qarĢı çıxılır. 

Burada Suriyanın müxalif ordusuna dəstək olunur 

 Türkiyə artıq ĠġĠD-lə bağlı bütün körpüləri yandırıb. Ġraqa da hərbi dəstək verməyə baĢlayıb. 

Amma bu canlı qüvvə Ģəklində deyil, yalnız texnika və silah Ģəklində olacaq. Amma gələcəkdə 

NATO-nun iki-üç dövləti regiona öz silahlı dəstələrini yeridərsə, o zaman Türkiyə də öz silahlı 

qüvvələrini ĠġĠD-ə qarĢı mübarizəyə səfərbər edə bilər. ĠġĠD-ə qarĢı Türkiyənin ürkək və çox ehtiy-

yatlı bir siyasət aparır və eyni zamanda ĠġĠD-in kürd probleminə qarĢı istifadə edir. Türkiyənin 

ĠġĠD-ə qarĢı apardığı siyasətinin mərkəzi hissəsini, kürdləri bu təĢkilat vasitəsilə zəiflədərək onların 

ambisiyalarının çoxalmasına imkan verməmək təĢkil edir. Türkiyə ĠġĠD-ə qarĢı aktiv mübarizə apa-

rarsa, PKK və kürdlərin digər qollarını da neytirallaĢdıra bilər. Ən əsası isə onların müstəqil dövlət 

yaratmaq istəklərinə qarĢı ciddi mane ola bilər. Hal-hazırda isə vəziyyət dəyiĢib. Türkiyə proseslərə 

daha fəal müdaxilə etməyə çalıĢır. Çünki region yenidən Ģəkillənəcək və yeni dövlətlər, yeni qru-

plaĢmalar əmələ gələcək. Əgər Türkiyə bu proseslərdə fəal iĢtirak etməsə, proseslər yeni kürd dö-

vlətinin yaranmasına gətirib çıxarana qədər davam edəcək 

Çinin xarici siyasətinin əsas prinsipi heç bir dövlətin daxili iĢinə qarıĢmamaq və regiona təsir 

edən ölkələrə mane olmamaqdan ibarətdir. Ekspertlər obrazlı olaraq bu  diplomatiyanı "səssiz və 

yumĢaq" siyasət kimi xarakterizə edirlər (13, səh. 39-40).  Çin xarici siyasətində bu xətt tam gücü 

ilə XX əsrin 90-cı illərindən özünü göstərməyə baĢlayıb. Bunun səbəbi isə ölkənin böyük enerji 

idxalçısına çevrilməsi olub. Pekin öz tələbatını ödəmək üçün əvvəllər elə də maraq göstərmədiyi 

regionlarla sıx əlaqə qurmağa baĢladı. Həmin sırada Çinin diqqətini Yaxın ġərq daha çox çəkdi. 

Misir, Səudiyyə Ərəbistanı, Liviya ilə daha geniĢ əlaqələrə malik olub. Müəmmar Qəddafi 

devriləndən sonra Çinin bu ölkəyə qoyduğu 18,5 milyard dollar sərmayə batdı. Ekspertlər Pekinin 

bundan "dərs aldığını" vurğulayırlar (14). Çinin ərəb ölkələri, Ġran və Türkiyə ilə enerji və iqtisadi 

əlaqələri isə daha uğurla inkiĢaf etməkdədir. 2007-ci ildə Çin enerjiyə olan tələbatının 38,7%-ni 

Yaxın ġərq ölkələrinin hesabına ödəyirdisə, bu rəqəm 2010-cu ildə 47% olub. 2012-ci ildə isə 30%-

ə düĢüb. Lakin həmin ildə Çinin 18 ərəb ölkəsi ilə ticarət dövriyyəsi 200 milyard dollar təĢkil edib 

(15) 

ABġ son illər Çini "geosiyasi mühasirəyə" almaq istiqamətində fəaliyyət göstərir. Bu pros-

esdə Yaxın ġərq xüsusi yer tutur. Təsadüfi deyil ki, VaĢinqton həmin bölgənin Çinlə əməkdaĢlıq 

edən ölkələrinin hər birinə təzyiq edir. Çinin xarici siyasətinin Yaxın ġərqdə nə dərəcədə "səssiz, 

yumĢaq və təmkinli" olacağını proqnozlaĢdırmaq çətindir (10). Bölgədə getdikcə yeni vəziyyət 

yaranır və Pekin xarici siyasətində çətinliklər hiss edir. 2015-ci ilin fevralından etibarən Çinin digər 

dövlətlərin daxili iĢlərinə qarıĢmamaq siyasətini yürütməsinə baxmayaraq onun vətəndaĢlarının 

artıq xaricdə terrorist qruplaĢmalara cəlb olunmasının qarĢısını ala bilmədiyi və bununla da ĠġĠD-ə 

qarĢı mübarizə mövqeyini tutmağa baĢladığı bildirilib (20). Eyni zamanda Çin və Ġraq xarici iĢlər 

nazirləri arasında keçirilmiĢ görüĢ zamanı Çinin xarici siyasətinin ABġ-ın rəhbərliyi aıltındakı 

beynəlxalq koalisiyaya qatılmağa imkan vermədiyi lakin terrorizmə qarĢı mübarizədə Ġraq ordusunu 

silahlandırmağa hazır olduğu bildirilib (11). 
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Bölgədə baĢ verənlər qonĢu Ġrandan da təsirsiz ötüĢmür. Ərəb baharı nəticəsində Ġran re-

gionun güclü dövlətlərindən birinə çevrilmiĢdir. Eyni zamanda regionda baĢ verən hadisələr Ġranın 

daxilində də qarıĢıqlığa səbəb ola bilər. Amma digərlərindən fərqli olaraq Ġranda etirazçıların qalib 

gəlmək ehtimalı çox azdır. Çünki Ġranın daxili sistemi sabit olması ilə yanaĢı həm Ġranın kəĢfiyyat 

orqanları çox güclüdür həm də Ġran bu cür iğtiĢaĢları yatırmaqda kifayət qədər təcrübəyə malikdir. 

Hər bir ərəb ölkəsində Ģiə müsəlmanlarının mövcudıuğu Ġrana regionda əlavə qüvvə verir. ĠġĠD 

məsələsi ilə bağlı Ġranın mövqeyinə dair də fərqli fikirlər mövcuddur. QruplaĢmaya qarĢı mübarizə 

məqsədilə 1979-cu ildən bəri ABġ-la düĢmən münasibətində olan Ġran Obama administrasiyası ilə 

razılığa gəldiyini qeyd edən fikirlər də mövcuddur (18), «ĠġĠD-ə qarĢı əməkdaĢlıq» adı altında 

ABġ-Ġran-Suriya ittifaqı çərçivəsində ABġ-ın bölgədə maraqlı addımlar atdığını qeyd edən baxıĢlar 

da. Xameneinin 2014-cü ilin sentyabrında verdiyi açıqlamada isə Ġranın bu məsələdə ABġ-la məhz 

―onların əllərinin çirkli olduğuna görə‖ əməkdaĢlıq etməyəcəyi xüsusi qeyd olunmuĢdur (21). Ġran 

ĠġĠD-ə qarĢı 2015-ci ilin martında Ġran Ġslam ġam Dövləti təĢkilatını qurub. "Əl-Xorasani Diviz-

iyası" adı verilən təĢkilatın qurulmasına 9 ay vaxt sərf edilib, ağır silahlarla təchiz olunub. TəĢki-

latın əsas hədəfi Nəcəf-Kərbala-Bağdadı qorumaq və ĠġĠD-in kökünü kəsməkdir.  

Türkiyənin Yaxın və Orta ġərq siyasətində təsirli olan bir sıra ünsür vardır. Tarix, coğrafiya 

və sosial amillərlə bərabər siyasi etitanın xarici siyasət seçimləri və regionun geosiyasi mövqeyi 

Türkiyənin region siyasətində təsirli olan baĢlıca amillərdəndir. Bütün bu amillərə əlavə ediləcək və 

onlarla yaxından əlaqəli olan digər bir amil isə Türkiyənin Qərblə olan bağlantısıdır. Bu bağlantı 

uzun bir dövr ərzində Türkiyənin region ölkələri ilə münasibətlərinəı müsbət və mənfi təsir 

gösərmiĢdir. Son zamanlarda isə vəziyyət nisbətən tərsinə çevrilmiĢ və Türkiyənin region ölkələri 

ilə münasibətləri Qərblə münasibətlərinə mənfi təsir göstərməyə baĢlamıĢdır. ABġ-ın Ġraqda rejimi 

devirmək üçün etdiyi hərbi müdaxiləyə Türkiyə tərəfindən dəstək verilmiĢdir. Lakin, ABġ 

əsgərlərinin Türkiyə üzərindən Ġraqa girməsinə icazə verən hökümət qərarının 2003-cü ildə TBMM-

də rədd edilməsi böyük bir təəccübə və ABġ hökümətinin reaksiyasına səbəb olmuĢdur (12). 2014-

cü ilin sentyabrında ĠġĠD məsələsinə görə Türkiyəyə gələn Con Kerri bir qədər soyuq 

qarĢılanmıĢdır. Türkiyə rəhbərliyi bu terror qruplaĢmasına qarĢı mümkün hərbi əməliyyatlarda 

iĢtirak edə bilməyəcəyini bəyan etmiĢdi. ABġ dövlət katibi Ankaraya 10 ərəb dövlətinin 

razılığını alaraq gəlmiĢdi. Amerikalı diplomat Türkiyənin də razılığını qazana biləcəyinə ümid 

edirdi. Türkiyə rəhbərliyi ĠġĠD-in əlində 49 türk diplomatın saxlandığını deyərək, VaĢinqtonun 

təklifini rədd etdi. Hətta artıq azad olunsalar belə, türkiyəli əsirlərlə bağlı məsələdə Türkiyə öz 

Qərb tərəfdaĢlarından razı qalmadı. (10). 

Türkiyənin xarici siyasətində Yaxın və Orta ġərq regionunun əhəmiyyəti getdikcə art-

maqdadır və Türkiyənin regionda daha təsirli olmasının bir sıra səbəbləri vardır. Bunlardan b i-

rincisi Türkiyənin xarici siyasətində olan dönüĢümdür. Cümhuriyyətin ilk illərindən bəri qərb 

kimliyi və qərb bağlantısı xarici siyasətin əsas xətti ikən son illərdə ―yeni kimliklər‖ daha təsirli 

olmağa baĢlamıĢdır. Özəlliklə islamın və müsəlman kimliyinin xarici siyasətdə önəm qazanması 

ilə Türkiyə həm ərəb həm müsəlman dövlətləri ilə daha yaxından maraqlanmağa baĢlamıĢdır. 

Son vaxtlar Türkiyə ilə Ġran arasında geosiyasi aspektdə yaxınlaĢma hiss edilir. Türkiyə ilə 

yanaĢı, ĠġĠD terror qruplaĢmasına qarĢı koalisiyaya Ġran da ehtiyatla yanaĢır. Bu, Yaxın ġərqdə 

yeni geosiyasi konfiqurasiyanın meydana gəlməsinə təkan verə bilər. Türkiyənin regional lider 

olması bir reallıqdır və bu bölgədə nüfuz müharibəsi aparan bütün qüvvələr bu faktorla hesa-

blaĢırlar.  
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УГРОЗЫ И РИСКИ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

Начиная со второй половины ХХ века во всем мире происходит объективный переход 

от индустриального развития социума к информационному. Процессы развития 

информационного общества сопровождаются негативными процессами противоправного 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. Не исключено, что 

уже в обозримом будущем карательные акции на международной арене будут 

осуществляться против отверженных не при помощи крылатых ракет и воздушных 

бомбардировок, а с использованием информационного оружия. И тогда любые действия, 

подпадающие сегодня под статус конфликтов, примут характер информационных войн. 

Усугубляется проблема обеспечения международной информационной безопасности тем, 

что она еще не стала объектом всестороннего регулирования в рамках международного 

права. Решить данную проблему возможно лишь при совместном сотрудничестве всех 

заинтересованных государств и всего мирового сообщества в целом. 

Ключевые слова: информационная безопасность, виртуальное пространство, высокие 

технологии, информационный терроризм (кибертерроризм), информационные атаки 

(кибератаки). 
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MÜASĠR ĠNFORMASĠYA MƏKANINDA TƏHLÜKƏLƏR VƏ RĠSKLƏR 

 

XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq bütün dünyada sənaye inkişafı cəmiyyətindən informa-

siya inkişafı cəmiyyətinə obyektiv keçid baş verir. Informasiya cəmiyyətinin inkişafı prosesləri in-

formasiya və telekommunikasiya texnologiyalarından sui-istifadə ilə müşayiət olunur. Yaxın 

gələcəkdə beynəlxalq səhnədə günahkar tərəfə qarşı cəza tədbirləri kruiz raketlərin və bombalama-

lardan istifadəsi ilə yox, informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarından istifadəsi ilə həyata 

keçiriləcək. İnformasiya təhlükəsizliyi problemi hələ beynəlxalq hüququn hərtərəfli tənzimləmə 

olunmaması ilə mürəkkəbləşir. Bu problemi həll etmək üçün yalnız bütövlükdə bütün maraqlı dö-

vlətlərin birgə əməkdaşlıq və beynəlxalq ictimaiyyəti ilə mümkündür. 

Açar sözlər: informasiya təhlükəsizliyi, virtual məkan, yüksək texnologiyalar, informasiya ter-

roru (CyberTerrorism), informasiya hücumları (kiber hücumlar). 
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THREATS AND RISKS IN THE MODERN INFORMATION SPACE 

 

An objective transition from an industrial to an information society development takes in the 

world since the second half of the twentieth century. Processes of development of the information so-

ciety accompanied by negative processes misuse of information and telecommunication technologies. 

It is possible that punitive actions on the international stage will be carried out against the reprobate 

not using cruise missiles and aerial bombardment but using information weapons in the foreseeable 

future. And then any actions that fall under the definition of conflict today, will be the nature of the 

information wars. Compounded by the problem of international information security in that it has not 

become the object of a comprehensive regulatory framework of international law yet. To solve this 

problem possible only at joint cooperation of all interested states and all world community in general. 

Keywords: information security, virtual space, high technology, information terrorism (cyber 

terrorism), information attacks (cyber-attacks). 

 

Развитие научно-технического прогресса, связанное с внедрением современных 

информационных технологий, привело к появлению новых видов преступлений, в частности к 

незаконному вмешательству в работу ЭВМ, систем и компьютерных сетей, хищению, 

присвоению, вымогательству компьютерной информации. 

В результате прогресса в области информационных технологий возникло так называемое 

информационное пространство международного сообщества. Многие исследователи называют 

его также киберпространством или информационной средой. Важное место в 

информационном пространстве занимает информационная безопасность. Информационная 

безопасность - состояние сохранности информационных ресурсов и защищенности законных 

прав личности и общества в информационной сфере. 

Информационная безопасность – это процесс обеспечения конфиденциальности, 

целостности и доступности информации. 

 Конфиденциальность: Обеспечение доступа к информации только авторизованным 

пользователям. 

 Целостность: Обеспечение достоверности и полноты информации и методов ее 

обработки. 

 Доступность: Обеспечение доступа к информации и связанным с ней активам 

авторизованных пользователей по мере необходимости. 

Информационная безопасность — все аспекты, связанные с определением, достижением 

и поддержанием конфиденциальности, целостности, доступности, неотказуемости, 

подотчѐтности, аутентичности и достоверности информации или средств еѐ обработки. 

Безопасность информации — состояние защищенности данных, при котором 

обеспечиваются их конфиденциальность, доступность и целостность. 

Безопасность информации определяется отсутствием недопустимого риска, связанного с 

утечкой информации по техническим каналам, несанкционированными и непреднамеренными 

воздействиями на данные и (или) на другие ресурсы автоматизированной информационной 
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системы, используемые в автоматизированной системе. 

Понятие ―информационная безопасность‖ неразрывно связано с информационным 

пространством, так как в этом пространстве преимущественно осуществляется деятельность, 

которая может негативно воздействовать на информационную безопасность.(7, с.8) 

 В научной и общественно-политической литературе эти деяния получили название 

―информационный терроризм‖. По своему механизму, способам совершения и сокрытия эти 

виды преступлений имеют определенную специфику, характеризуются высоким уровнем 

латентности и низким уровнем раскрываемости. 

Одним из самых широко распространенных явлений современного терроризма стало 

стремление террористов использовать высокие технологии в своих целях – и не только ради 

подготовки самих терактов, но и для использования этих технологий в качестве оружия 

теракта.(6, с.69)  

Так что же представляет из себя «информационный терроризм» и насколько мир должен 

его опасаться? 

Термин «кибертерроризм» ввѐл в середине 1980-х гг. Б.Коллин - сотрудник 

американского Института Безопасности, обозначив террористические действия в виртуальном 

пространстве.(5, с.132) Первые труды, направленные на систематизацию этих знаний, 

принадлежат Дороти Денниг. Она предлагает использовать следующее определение 

информационного терроризма: 

  Информационный (кибер-)терроризм – это слияние двух понятий - «информационного 

пространства» и «терроризма» - под которым подразумевается незаконная атака или угроза 

атаки против компьютеров, различных сетей и против информации, находящейся в них, в 

целях устрашения правительства или его народа в политических или социальных целях. (12) 

 Информационные атаки (кибератаки) - это попытка внести изменения в работу 

компьютерных систем или сетей, вывести из строя, разрушить, а также уничтожить 

информацию или программы, которые в них хранятся или передаются.(1, с.184) 

Угроза информационного терроризма стала наиболее сильна в странах Запада, где вся 

жизненно важная инфраструктура сильно компьютеризирована. В связи с этим именно эти 

страны потенциально уязвимы против террористических атак в киберпространстве. Крупные 

компании, которые для увеличения прибыли и улучшения своих сервисов активно используют 

Интернет, также превращаются в потенциальные мишени. Поводом для беспокойства служит 

ещѐ и то, что различные хакеры продемонстрировали свою способность получать достаточно 

полный  доступ к чувствительной информации и к операционным системам жизненно важной 

инфраструктуры.(12) 

 Террористы теоретически также могут последовать их примеру и, взломав 

правительственные или частные компьютерные сети, привести в негодное состояние военные, 

финансовые и другие сектора или отдельные их элементы.  

Более того, всѐ растущая зависимость современных обществ от информационных 

технологий создаѐт также и новую форму уязвимости, которая даѐт террористам возможность 

выбирать такие цели, которые ранее были абсолютно недоступными для них – например, 

система национальной безопасности  и др. Чем больше страна технологически развита, тем 

больше она уязвима.  

После событий 11 Сентября угроза кибертерроризма стала ещѐ более реальной. Тема 

информационного терроризма находила резонанс и среди руководителей государств. Так 

президент США Джордж Буш Младший ещѐ во время своей избирательной кампании 
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подчеркивал опасность информационной атаки против США. Став президентом, Буш создал 

так называемый «Офис Безопасности Киберпространства» в Белом Доме.(13, с.42) 

Информационный терроризм очень привлекателен для современных террористов, т.к. он 

дешевле, более анонимный, разнообразие и количество возможных целей в киберпространстве 

огромное количество. Кибертерроризм может быть осуществлен издалека - что особенно 

апеллирует интересам террористов. Информационный терроризм требует меньше физической 

и психологической подготовки, риска смертности и путешествия, чем традиционные формы 

терроризма. Это ещѐ больше облегчает задачу террористических организаций при наборе и 

удержании своих сторонников.(4, с.25) 

По мнению А. Неклессы, «информационный терроризм» учитывает степень 

взаимосвязанности современного мира и системный характер протекающих в нѐм процессов, 

соответствующим образом выстраивая и стратегию угроз. Акции террористов строятся «по 

принципу домино», а организаторы по стилю мышления напоминают опытных шахматистов, 

способных далеко просчитывать последствия, разыгрывать обманные комбинации и идти на 

конъюнктурные жертвы.(3, с.44) 

Для осуществления кибератак хакеры пользуются целой армией компьютеров, к которым 

они получили доступ. В 2003 г. компьютерный червь Slammer быстро распространился 

Интернетом, поразив приблизительно 75000 компьютеров в общей сложности за 10 минут.(2, 

с.62) В 2007 г. серия кибератак была осуществлена на Эстонию. Они были направлены на 

компьютерные системы правительства, а также банковских учреждений и средств массовой 

информации. В 2010 г. высокотехнологичный червь Stuxnet атаковал системы контроля над 

производственным процессом на атомной электростанции в Иране. Скандал с публикацией 

сайтом Wikileaks секретной дипломатической документации США и сегодня остается одной из 

самых обсуждаемых политических тем.(9) В 2013 г.,  согласно данным антивирусной 

компании Eset, экспертам по безопасности удалось исследовать одну из кибератак, 

совершѐнных из Индии на организации Пакистана и ряд других стран. Целью было хищение 

конфиденциальных данных с заражѐнных компьютеров.
(
10) Также в 2013 г. в новом докладе 

Министерства обороны США говорилось, что Китайские власти и вооружѐнные силы имеют 

прямое отношение к ряду кибератак на цели США. Власти США считают, что Китай 

осуществляет кибершпионаж для того, чтобы заполучить данные о дипломатических, 

экономических и оборонных программах США.(10) 

Целенаправленное информационное воздействие на противника (конкурента, оппонента) 

старо как мир. Однако только сейчас, благодаря новейшим технологиям, оно эволюционирует 

от отдельных информационных диверсий и акций по дезинформации во вполне 

оформившийся способ обеспечения международной политики, отличающейся массированным, 

тотальным характером применения. 

Настораживающее впечатление производят в этом контексте данные главного 

контрольно-финансового управления Конгресса США, согласно которым сейчас примерно 120 

стран мира ведут работы или уже завершили отдельные разработки по развитию возможностей 

информационно-компьютерного воздействия на информационный ресурс потенциального 

противника. Для сравнения: разработки в области ядерного оружия ведутся не более чем в 20 

странах. 

Таким образом, прогресс в информационных технологиях, так же как ранее в ядерных, 

чреват новым витком гонки вооружений, который вновь может отвлечь огромные ресурсы 

человечества от целей мирного созидания. 
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В настоящее время, чтобы выбить почву из-под ног международного терроризма и 

разного рода проявлений кибертерроризма требуется повысить уровень международной 

координации научных исследований в области предотвращения и противодействия актам 

кибертерроризма. Широта спектра проявлений информационного терроризма, форм и 

способов его реализации, масштабы наносимого и потенциального ущерба породили 

сложнейшие задачи информационной защиты государства и общества. 

Соответственно, главным направлением обеспечения международной безопасности 

является отказ от накопления и распространения новых видов вооружений и, в частности 

информационных, который может реализовываться только на основе международных 

договоров.  

Как это имело место в отношении "классических" видов ОМУ, единственный путь 

оградить человечество от информационных войн – международно-правовое установление 

режима международной информационной безопасности.  

Конечной целью усилий мирового сообщества должно стать провозглашение 

информационного пространства зоной, свободной от оружия. 
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The Egyptian Revolution of 2011, locally known as the January 25 Revolution began on 25 

January 2011 and was part of the Arab Spring and also known as Arab Awakening Move-

ment or Islamic Awakening Movement. It consisted of demonstrations, marches, occupations of pla-

zas, riots, non-violent civil resistance, acts of civil disobedience and strikes. Millions of protesters 

from a range of socio-economic and religious backgrounds demanded the overthrow of Egyptian 

President Hosni Mubarak. The revolution included Islamic, liberal, anti-capitalist, nationalist and 

feminist elements. Violent clashes between security forces and protesters resulted in at least 846 

people killed and over 6,000 injured. Protesters burned over 90 police stations. The protests took 

place in Cairo, Alexandria and other cities. 
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“ƏRƏB BAHARI”-NIN MĠSĠR ÜZƏRINDƏ TƏSĠRLƏRĠ:  

SƏBƏB VƏ NƏTĠCƏLƏR 

 

Yerli müstəvidə 25 Yanvar inqilabı kimi tanınan Misir İnqilabı 25 yanvar 2011 ci ildə başladı 

və onu Ərəb Baharının Ərəb Oyanış Hərəkatının və ya İslam Oyanış hərəkatının bir hissəsi hesab 

edə edə bilərik. İnqilab böyükmiqyaslı nümayişlər, yürüyüşlər, ixtişaşlar, plazaların mühasirəsi, 

qeyri-zorakı vətəndaş muqaviməti, vətəndaş itaətsizliyi və tətilər ilə müşaiət olundu. Sosial iqtisadi 

və dini fonda mövcud olan problemlər milyonlarla etirazçının Hüsnü Mübarək hakimiyyətinin 

devrilməsini tələb etməsi ilə nəticələndi. İnqilaba islami anti-kapitalist, liberal, milliyətçi və femi-

nist elementləri daxil idi. Təhlükəsizlik qüvvələri və etirazçılar arasında olan şiddətli qarşıdurmalar 

ən az 846 nəfərin həlak olmasına 6000-dən çox insanın yaralanmasına gətirib çıxardı. Sayı 90-ı 

ötən polis məntəqəsi etirazçılar tərəfindən yandırıldı. Etirazlar dalğası ilə müşaiət olunan nümayiş 

və aksiyalar Qahirəni İsgəndəriyəni və bir sıra digər şəhərləri əhatə edə bilmişdir. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ В ЕГИПТЕ:  

ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Революция в Египте 2011 года, локально известный как 25 января революции началась 

25 января 2011 года и была частью арабской весны, а также известен как арабских 

пробуждение движения или пробуждения исламского движения. Она состояла из 

демонстраций, шествий, профессий площадей, беспорядки, ненасильственного 

гражданского сопротивления, акты гражданского неповиновения и ударов. Миллионы 

протестующих из ряда социально-экономических и религиозных особенностей потребовал 

свержения египетского президента Хосни Мубарака. Революция, входящих исламских, 

либеральное, антикапиталистической, националистические и феминистские элементы. 

Ожесточенные столкновения между силами безопасности и демонстрантами в 

результате, по меньшей мере, 846 человек погибли и более 6000 получили ранения. 

Протестующие сожгли более 90 полицейских участках. Протесты проходили в Каире, 

Александрии и других городах. 

Ключевые слова: Арабская весна, Египет, Египетская революция, Исламского 

пробуждения движение, Хосни Мубарак 

 

Beginning in Tunisia, and spreading to as many as seventeen Arab countries, the street pro-

tests of the 'Arab Spring' in 2011 empowered citizens and banished their fear of speaking out 

against governments. The Arab Spring belied Arab exceptionalism, widely assumed to be the natu-

ral state of stagnation in the Arab world amid global change and progress. The Arab Spring was a 

series of anti-government protests, uprisings and armed rebellions that spread across the Middle 

East in early 2011. But their purpose, relative success and outcome remain hotly disputed in Arab 

countries, among foreign observers, and between world powers looking to cash in on the changing 

map of the Middle East. The Arab Spring will define a new era of thinking about the Middle East. 

The revolutionary uprisings that have engulfed multiple countries and political climes from Moroc-

co to Iran and from Syria to Yemen are driven by a "Delayed Defiance" - a point of rebellion 

against domestic tyranny and globalized disempowerment that signifies no less than the end of Post 

colonialism. The term ―Arab Spring‖ was popularized by the Western media in early 2011, when 

the successful uprising in Tunisia against former leader Zine El Abidine Ben Ali emboldened simi-

lar anti-government protests in most Arab countries. The collapse in February 2011 of the regime in 

the region's most populous country, Egypt led to key questions of why, how, and with what conse-

quences did this occur? Inspired by the "contentious politics" school and Social Movement Theo-

ry, Arab Spring in Egypt addresses these issues, examining the reasons behind the collapse of 

Egypt's authoritarian regime; analyzing the group dynamics in Tahrir Square of various factions: 

labor, youth, Islamists, and women; describing economic and external issues and comparing Egypt's 

transition with that of Indonesia; and reflecting on the challenges of transition.  I would to indicate 

all 10 reasons for Arab Spring: 
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1.  Arab Youth: Demographic Time Bomb. Arab regimes have been sitting on a demographic 

time bomb for decades. According to the UN Development Program, the population in Arab coun-

tries more than doubled between 1975 and 2005 to 314 million. In Egypt, two-thirds of the popula-

tion is under 30. Political and economic development in most Arab states simply could not keep up 

with the staggering increase in the population, as the ruling elites‘ incompetence helped lay the 

seeds for their own demise. 

2.  Unemployment. The Arab world has a long history of struggle for political change, from 

leftist groups to Islamist radicals. But the protests that started in 2011 could not have evolved into a 

mass phenomenon had it not been for the widespread discontent over unemployment and low living 

standards. The anger of university graduates forced to drive taxis to survive, and families struggling 

to provide for their children transcended ideological divisions. 

3.  Ageing Dictatorships. The economic situation could stabilize over time under a competent 

and credible government, but by the end of the 20th century most Arab dictatorships were utterly 

bankrupt both ideologically and morally. When the Arab Spring happened in 2011, Egyptian lead-

er Hosni Mubarak had been in power since 1980, Tunisia‘s Ben Ali since 1987, while Muammar al-

Qaddafi ruled over Libya for 42 years. Most of the population was deeply cynical about the legit i-

macy of these ageing regimes, although until 2011 most remained passive out of fear of the security 

services, and due to an apparent lack of better alternatives or fear of an Islamist takeover. 

4.  Corruption. Economic hardships can be tolerated if the people believe there is a better fu-

ture ahead, or feel that the pain is at least somewhat equally distributed. Neither was the case in the 

Arab world, where the state-led development gave place to crony capitalism that benefited only a 

small minority. In Egypt, new business elites collaborated with the regime to amass fortunes unim-

aginable to the majority of the population surviving on $2 a day. In Tunisia, no investment deal was 

closed without a kick-back to the ruling family. 

5.  National Appeal of the Arab Spring. The key to the mass appeal of the Arab Spring was its 

universal message. It called on the Arabs to take back their country away from the corrupt elites, a 

perfect mixture of patriotism and social message. Instead of ideological slogans, the protesters 

wielded national flags, along with the iconic rallying call that became the symbol of the uprising 

across the region: ―The People Want the fall of the Regime!‖. The Arab Spring united, for a brief 

time, both secularists and Islamists, left wing groups and advocates of liberal economic reform, 

middle classes and the poor. 

6.  Leaderless Revolt. Although backed in some countries by youth activist groups and un-

ions, the protests were initially largely spontaneous, not linked to a particular political party or an 

ideological current. That made it difficult for the regime to decapitate the movement by simply ar-

resting a few troublemakers, a situation that the security forces were completely unprepared for. 

7.  Social Media. The first mass protest in Egypt was announced on Facebook by an anony-

mous group of activists, who in a few days managed to attract tens of thousands of people. The so-

cial media proved a powerful mobilization tool that helped the activists to outwit the police. 

8.  Rallying Call of the Mosque. The most iconic and best-attended protests took place on Fri-

days, when Muslim believers head to the mosque for the weekly sermon and prayers. Although the 

protests were not religiously inspired, the mosques became the perfect starting point for mass gath-

erings. The authorities could cordon off the main squares and target universities, but they could not 

close down all mosques. 

9.  Bungled State Response. The response of Arab dictators to the mass protests was predicta-

bly awful, going from dismissal to panic, from police brutality to piecemeal reform that came too 

http://www.arab-hdr.org/reports/regionalarab.aspx
http://middleeast.about.com/od/egypt/p/hosni-mubarak-09.htm
http://middleeast.about.com/od/libya/p/me080906.htm
http://middleeast.about.com/od/libya/p/me080906.htm
http://middleeast.about.com/od/middleeast101/f/me080204a.htm
http://www.npr.org/2011/02/01/133401875/empty-pockets-stoked-discontent-in-egypt-tunisia
http://middleeast.about.com/od/humanrightsdemocracy/a/Definition-Of-The-Arab-Spring.htm
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little too late. Attempts to put down the protests through the use of force backfired spectacularly. In 

Libya and Syria it led to civil war. Every funeral for the victim of state violence only deepened the 

anger and brought more people to the street. 

10.  Contagion Effect. Within a month of the downfall of the Tunisian dictator in January 

2011, the protests spread to almost every Arab country, as people copied the tactics of the revolt, 

though with varying intensity and success. Broadcast live on Arab satellite channels, the resignation 

in February 2011 of Egypt‘s Hosni Mubarak, one of the most powerful Middle Eastern leaders, 

broke the wall of fear and changed the region forever. On January 25, 2011, thousands poured into 

Tahrir Square, the symbolic heart of Cairo. They streamed across the venerable Qasr al-Nil bridge, 

broke through security barriers as they raced through downtown streets, and marched in small clus-

ters or long lines along the Nile Corniche from the southern and northern districts. Chanting and 

waving placards, they denounced the security forces and the hated minister of interior and called for 

karama (dignity) and hurriyyah (freedom). By late afternoon, it seemed that nearly all of the 90,000 

people who had responded to the Face book request to demonstrate on Police Day had filled the 

square, crowded into central Alexandria, and confronted the security forces in Suez City. This huge 

outpouring of anger astonished the youthful organizers, whose previous attempts to demonstrate 

had usually resulted in a mere one hundred people assembling in Tahrir Square — and those few 

were quickly surrounded and detained by riot police. This time the activists went into the streets to 

appeal directly for support. For example, thousands of men and women from Boulaq al-Dakrour, a 

severely deprived district that suffered intense police repression, responded to the appeals of the 

young activists. The crowd swelled as they walked through upscale districts toward the city center. 

Once in the square, the protesters outnumbered the heavily armed riot police. Even though trucks 

with powerful water cannons charged into the crowds, and police shot tear gas and rubber bullets, 

the demonstrators held their ground chanting "silmiyya! silmiyya!" (Peaceful! Peaceful!) They 

pushed back against the barricades, seeking to reach the nearby People's Assembly, Council of Min-

isters and Ministry of Interior. A protest seeking limited reforms was swiftly transformed into a 

revolutionary uprising. By that evening, people were calling, not just for police brutality to end, but 

for President Hosni Mubarak to leave. Anger at Mubarak's rule had built up over the past decade. 

An accidental president, who came to power because of Anwar Sadat's assassination on October 6, 

1981, Mubarak initially calmed the public, stressed the rule of law, released political prisoners and 

encouraged parliamentary elections. However, as soon as he began his second term, in 1987, he re-

fused to reform the constitution, extended the state of emergency, promulgated laws to exclude op-

position parties from local councils and tightened the grip of the ruling National Democratic Party 

(NDP) over parliament. He denounced opposition groups for criticizing his policies and asserted, 

threateningly, "I am in charge, and I have the authority to adopt measures…. I have all the pieces of 

the puzzle, while you do not." The political system over which Mubarak presided concentrated 

power in the executive branch of government. The candidate for president was selected by the Peo-

ple's Assembly and ratified by a public referendum, where the choice was "yes" or "no." The presi-

dent served a six-year term, renewable indefinitely by referendum. He had the power to appoint and 

remove the prime minister and council of ministers, dissolve the bicameral parliament at any time, 

veto laws, and by-pass the legislature by putting issues to a vote in public referenda. Few expected 

that the little-known vice-president who was elevated to the presidency in the wake of Anwar Sa-

dat's 1981 assassination would hold on to the country's top job for so long. Sadat was assassinated 

by Islamist militants at a military parade in Cairo, and Mubarak was lucky to escape the shots as he 

sat next to him. Since then, he has survived at least six assassination attempts - the narrowest escape 

http://middleeast.about.com/od/syria/tp/Syrian-Civil-War-Explained.htm
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shortly after his arrival in the Ethiopian capital, Addis Ababa, in 1995 to attend an African summit, 

when his limousine came under attack. Besides his knack for dodging bullets, the former air force 

commander also managed to keep a hold on power by positioning himself as a trusted Western ally 

and fighting off a powerful opposition movement at home. It all came to an end in a televised ad-

dress on 1 February 2011, following mass protests in Cairo and other cities. Mubarak announced he 

had decided not to stand for re-election later that year. Protests continued and on 10 February he 

appeared on state television to say he was handing over powers to his vice-president, but would re-

main as president. The following day Vice-President Omar Suleiman made a terse announcement 

saying Mubarak was stepping down and the military's supreme council would run the country. By 

late May 2011, judicial officials announced that Mr. Mubarak, along with his two sons - Alaa and 

Gamal - would stand trial over the deaths of anti-government protesters. So began a protracted se-

ries of court appearances - with the former president often been seen in the dock in an upright 

stretcher wearing his trademark sunglasses. He has steadfastly argued his innocence - telling a retri-

al in August that that he was approaching the end of his life "with a good conscience". On 2 June 

2012 he was found guilty of complicity in the murder of some of the demonstrators who took part 

in the wave of protests that began on 25 January 2011. Along with his former Interior Minister, 

Habib al-Adly, he was sentenced to life imprisonment for his crimes. In January 2013 a court up-

held an appeal against Mubarak's and al-Adly's convictions and granted retrials. Mubarak and his 

sons were also ordered to be retried on corruption charges for which they were originally acquitted. 

Mubarak was released from prison in August that year but placed under house arrest before being 

transferred to a military hospital. In May 2014, Mubarak was found guilty of embezzlement, and 

sentenced to three years in prison. His sons were sentenced to four years each. In November 2014, 

he was finally acquitted in a retrial of conspiring to kill protesters during the 2011 uprising against 

his rule. At the same time, he was also acquitted of corruption charges involving gas exports to Is-

rael. The NDP controlled at least three-quarters of the seats in the People's Assembly, except for 

1995 and 2010, when the NDP won 94 percent and 97 percent of the seats, respectively. Moreover, 

the president appointed all the governors, mayors and deputy mayors. Local councils were elected 

according to a winner-take-all system that guaranteed the NDP's monopoly of power. This monopo-

ly encouraged widespread corruption among local government officials. Egypt‘s revolution began 

with eighteen utopian days in Tahrir. A group of people with no previous experience of self-rule 

created institutions to rule the square. It was nothing short of a new society in miniature. They col-

lected garbage in a country where littering was endemic. They organized security patrols, a jail, 

food distribution, prayer spaces and entertainment. They even formed a government of sorts, the 

Revolutionary Youth Coalition, which drafted policy proposals and plotted a political strategy. The-

se individuals had come of age impervious to society‘s effort to make them passive and helpless. 

Tahrir formed only one political vehicle that included revolutionaries and moderates, secular activ-

ists and Islamists: the Revolutionary Youth Coalition, which tried to conduct politics in the name of 

the youth revolt.  From the start, it was fractured by some of the same forces that prompted the orig-

inal uprising members suffered from paranoia about infiltration and surveillance. The religious and 

secular members never fully trusted each other. Xenophobia had permeated Egypt even before the 

revolt and grew more pronounced afterward. Most significantly, its rulers had managed a delicate 

trick. They had convinced the public that the military men in charge were selfless stewards of the 

national interest, while the politicians who sought to challenge them were self-serving careerists. 

Decades of steady propaganda portrayed all politics as selfish, and inimical to enlightened govern-

ance. That attitude outlasted the revolution, and street activists derided any would-be leaders as 
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power grubbers. The harder the revolutionary youth leaders worked to advance the revolution‘s 

aims, the less respect they commanded on the street. Fearful of alienating the public, the Revolu-

tionary Youth Coalition never decided on an ultimate aim. Did it want to topple the military regime 

behind Mubarak, creating a true republic where the popular vote trumped the military and plutocra-

cy? Or was it only fighting for mild improvements to elections and the balance of power between 

the president and the parliament? Ultimately, did the youth of Tahrir want reform or revolution? 

They never could agree. As a result, organized, richly staffed power centers like the army and the 

Muslim Brotherhood were able to emerge strongest from Egypt‘s revolutionary transition. The 

length of his time in power, along with his age and possible successors, had all been sensitive sub-

jects in Egypt until the mass protests allowed the Egyptian people to find a voice. People around 

Mr. Mubarak said his health and vigour belied his age - although a couple of health scares served as 

a reminder of his advancing years. Rumours about the president's health gathered pace when he 

travelled to Germany in March 2010 for gall bladder surgery. They flared every time he missed a 

key gathering or disappeared from the media spotlight for any conspicuous length of time. However 

much Egyptian officials tried to deny them, they kept circulating, with reports in the Israeli and pan-

Arab media. The days of mass protests in Egyptian cities prompted Mr. Mubarak to finally name a 

vice-president. On 29 January 2011, intelligence chief Omar Suleiman was elevated to the role in 

what was seen as an attempt by Mr. Mubarak to bolster his support in the military. Two weeks later 

Mr. Mubarak's three-decade rule was over, and in March he was under arrest. In the past, Mr. Mu-

barak had said he would continue to serve Egypt until his last breath. In his speech on 1 February 

2011, he said: "This dear nation... is where I lived; I fought for it and defended its soil, sovereignty 

and interests. On its soil I will die. History will judge me like it did others." 

By the end of 2010, people were pushed to the brink by the sharply rising prices of basic 

foods, escalating unemployment, crackdowns on the media and universities, outrageous rigging of 

the parliamentary elections, an ever-lengthening list of corrupt actions by the elite, and fear that 82-

year-old Mubarak might run for election again in September 2011 or, even worse, hand power over 

to his hated son. Nonetheless, the protesters themselves agree that it took the swift removal of Ben 

Ali to make them think that, if sudden change was possible in Tunisia, it might be possible in 

Egypt. Even when people broke the barrier of fear on January 25, played cat-and-mouse with secu-

rity forces on downtown streets on January 26 and 27, and withstood the onslaught all day and night 

on January 28, they faced a formidable regime, supported by the security forces and the entrenched 

NDP. The revolution would have been much bloodier if the armed forces had stood by the presi-

dent. President Mubarak and Interior Minister Habib al-Adly hastened their own demise by unleash-

ing extreme violence on January 28, followed by Adly's abrupt withdrawal of all police forces that 

night. Enraged, the public created neighborhood watches to ensure the safety of their communities. 

Mubarak miscalculated by ordering the armed forces into the streets, even though their loyalty was 

to the nation, not to the person. He further miscalculated that he could offer minor concessions, 

such as appointing a vice president, changing the prime minister, and saying that he would not seek 

another term  on January 28 and again on February 1 and yet follow those placating words by un-

leashing fierce attacks on February 2. Over the next week, protesters held their ground, thousands of 

people flooded to city squares to call for dignity and freedom, labor strikes spread, employees in 

public institutions joined the movement, and lawyers, doctors, and professors marched in their pro-

fessional garb. Finally, the Supreme Council of the Armed Forces ended its silent watch and forced 

Mubarak's hand. When Mubarak resisted leaving, the generals compelled the newly-appointed vice 

president to inform the president that, if he didn't step down, he would face charges of high treason. 
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Suddenly on Friday, February 11 as millions of people surged angrily through the streets Mubarak 

vanished. Anger transformed into tears of joy and celebration. After that, the next morning, young 

people cleaned up the public spaces, symbolically starting the huge task of cleansing Egypt of the 

corrupt regime and rebuilding the country. How they would rebuild Egypt remained uncertain, but 

their mobilization instilled a new and powerful pride, coupled with determination to take control 

over their future and not be cowed again by any authoritarian ruler. Tahrir Square seized imagina-

tions far beyond the Arab and Islamic world. The original uprising in January 2011 appealed to a 

universal desire to root for the underdog, to believe that a group of ordinary people armed with 

nothing but their determination and a few paving stones could bring down an implacable police 

state. Then the Tahrir Revolution became, in its next chapter, a coming-of-age narrative about the 

difficulty of transforming idealism into practice; about how much easier it is to break something 

down than to build it up; about dreams, politics, and compromise; and about how an early victory 

can mask a harder fight ahead. Like the revolution they embody, the two characters at the heart of 

this story make imperfect decisions and sometimes-tragic mistakes. However, they pursue a dream 

with undeniable bravery, and in good faith. We can admire and learn from them even when they 

disappoint. It will take decades to assess the legacy of the revolutionaries of 2011. They could not 

immediately persuade a majority of their fellow citizens, but still they altered the course of a nation. 

Naysayers should remember that a revolution remains a revolution even if it fails. And they should 

remember too what happened to the children of Cronos after he swallowed them: they grew strong 

in his belly until his sixth child, Zeus, escaped his father‘s jaws, liberated his siblings, and over-

threw the Titans. 
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Bu məqalədə əsas diqqət iki dövlət prinsipi əsasında tərəflərin öhdəliklərinin yerinə yetrilməsi 

ilə Fələstin-İsrail münaqişəsinin həlli  üçün "Yol xəritəsi"planina  yönəlmişdir. Son üç ildə regional 

siyasətdə dəyişikliklərin (2003-2006;. Gg) xüsusi ilə, İsrail və Fələstin hakimiyyətinə yeni liderlərin 
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Эта статья посвящена плану «Дорожная карта», основная цель которого 

заключается в решении Палестино-израильского конфликта в соответствии с принципом 

двух государств на основе выполнения сторонами своих обязательств. Рассматриваются 

изменения в региональной политике в последние три года (2003-2006гг), в частности, приход 

к власти новых лидеров в Израиле и Палестинской Автономии. 
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The Roadmap for peace is a plan to resolve the Palestinian-Israeli conflict proposed by 

the Quartet on the Middle East. It was an internationally devised peace plan, drawn up by the Unit-

ed States, the European Union, Russia and the United Nation. Originally, U.S. Foreign Service Of-

ficer Donald Blome devised the principles of peace plan and then on 24 June 2002 U.S. President 
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George W. Bush first outlined a drafted plan in his speech. Then the European Union, Russia and 

the United Nation supported the draft and began to play active role in implementing of peace plan. 

Officially published on 1 May 2003, the Road map is a three-stage final plan and comprehensive 

settlement of the Israeli-Palestinian conflict by 2005 through the creation of an independent demo-

cratic and viable Palestinian state based on the formula "peace in exchange for territories" and UN 

Security Council resolutions number 242, № 338 and № 1397. Adjusted according to the amend-

ments of the Israeli and Palestinian sides and approved by them, this project has been approved by a 

special resolution of the UN Security Council on November 19, 2003 and today retains the status of 

the only official action plan for the Middle East peace settlement. 

The main aim of the plan was a two state solution to the Palestinian-Israeli conflict over the 

years by the creation of a Palestinian state that exists in peace with Israel. The goal will be achieved 

by ending violence and terrorism. Israel must immediately dismantle settlement built in the Pales-

tinian territories, and Palestinian leaders must immediately curb terrorism and take steps for crea-

tion of democratic government. At the moment of its announcement the plan was formally adopted 

by both the Israeli and Palestinian sides. But some analysts had regarded implementation of plan as 

"impossible."Because, from the one hand, they think that it is difficult for Palestinian leaders to stop 

violence and terrorism. From the other hand, Israeli leaders didn‘t believe that Palestinian was keep 

the rule of peace plan and cited negative ―experience of Oslo‖ as evidence.  Israel has become a ref-

erence to the fact that this plan will be another concession to the Arabs, who make any concessions 

to react escalation of aggression. Without giving up entirely on the "Road Map", but at the same 

time announcing the absence of a Palestinian partner with whom you can negotiate constructively, 

in 2005, Israeli Prime Minister Ariel Sharon started to implement unilateral disengagement plan.  

Despite the warnings of a number of experts, including American, that the plan is contrary to the 

"road map", as it provides for the continuation of Israeli settlements in the West Bank, he was fully 

supported by President George. W. Bush and adopted as the "fundamentals" of the "Road Map". 

After the US unilateral disengagement plan was approved by all parties in the Middle East "Quar-

tet", which at the same time stressed that perceived "Sharon's plan" only as "zero cycle" "Road 

Map", which can lead to a definitive end to the Israeli occupation of the Gaza Strip and also assist 

the resumption of progress towards a comprehensive settlement of the Israeli-Palestinian conflict. 

The road map was undercut by Yasser Arafat, who obstructed the required reforms of the Palestini-

an Authority, and refused to dismantle the terrorist infrastructure and stop the violence. 

The road map remains the baseline for Palestinian –Israeli negotiation. The plan doesn‘t in-

clude specific details of  a final agreement, it leave such ―final status‖ open to subsequent negotia-

tion. It suggested the creation of a provisional Palestinian state living side-by-side in peace and se-

curity with Israel by the end of 2003,bring an  end  to the Israeli occupation of Palestinian territories 

that began in 1967. 

A performance-based plan is composed of three phases: I. Ending terror and violence; nor-

malizing Palestinian life; building Palestinian Institutions. Satisfy the preconditions for a Palestini-

an state; II Creating an independent Palestinian state with provisional borders; III. Negotiations on a 

permanent status agreement, recognition of a Palestinian state with permanent borders and end of 

conflict. 

In Phase I, the Palestinians immediately and unconditionally cease violence according to the 

steps. Palestinians and Israelis resume security cooperation based on the work plan J. Tenet, in or-

der to put an end to violence, terrorism and incitement through restructured and effective Palestini-

an security services. Palestinians undertake comprehensive political reform in preparation for state-
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hood, including drafting a Palestinian constitution, and free, fair and transparent elections on the 

basis of these measures. Israel takes all necessary steps to help normalize Palestinian life. Israel 

withdraws from Palestinian areas occupied from September 28, 2000, the two sides restore existed 

at that time the status quo as you progress in the implementation of the commitments by the parties 

in the field of security and cooperation between the parties in this area. Israel also freezes all settle-

ment activity, consistent with the report of John. Mitchell. 

In the second phase, efforts are focused on the creation of an independent Palestinian state 

with provisional borders and attributes of sovereignty, based on the new constitution, as a way sta-

tion to a permanent settlement. As has been noted, this goal can be achieved when the Palestinian 

people have a leadership acting decisively against terror and willing and able to build a practicing 

democracy based on tolerance and liberty. With such a leadership, reformed civil institutions and 

security structures, the Palestinians will have the active support of the "quartet" and the internation-

al community in establishing an independent and viable state. 

The transition to this stage will depend on consensus decision "quartet" that allow any condi-

tions to move forward on the basis of the results of both parties to fulfill their obligations. Will con-

tinue a sustained effort to normalize the living conditions of Palestinians and build Palestinian inst i-

tutions. The second stage starts after Palestinian elections and ends the possible creation of an inde-

pendent Palestinian state with provisional borders in 2003. Its main goal - to forward the compre-

hensive implementation of commitments in the field of security and effective cooperation in this 

area, consistent normalization of Palestinian life and the formation of the Palestinian institutions, 

further progress towards the objectives enshrined in Phase I, the approval of a democratic Palestini-

an constitution, formal establishment of the post of Prime Minister, continued political reforms and 

the creation of a Palestinian state with provisional borders. 

The transition to the third stage on the basis of consensus decision "quartet" and taking into 

account performance of both parties and monitoring. The objectives of the third stage - the continu-

ation of reforms, strengthening of Palestinian institutions, sustained effective Palestinian security 

commitments, the Israeli-Palestinian negotiations aimed at achieving a permanent status agreement 

in the course of 2005. 

According to the adopted in May 2003, "Road Map", by the beginning of 2006 was to be 

completed the last stage of the peaceful settlement of the Israeli-Palestinian conflict. Currently, 

however, the implementation of this plan is still at an early stage, and the problems associated with 

the Arab-Israeli conflict, is the ideal modern geopolitics. The main reason for deadlock of road map 

was subsequent events. 

"Open and fair elections" conducted in accordance with the indications in the "Road Map" re-

quirements "in the context of open debate and transparent candidate selection in a free multi-party 

process," led to the fact that Hamas in the Palestinian Authority came to power, which  do not rec-

ognize even  the right of Israel to exist. Coming to power in the Palestinian National Authority 

(PNA), members of the extremist Islamic movement Hamas plays a negative role. During the se-

cond intifada, Hamas was the main organizer of terror against Israeli military and civilian objects. 

Roadmap "provides a" final and comprehensive settlement of the Israeli-Palestinian conflict 

until 2005. ". From a formal point of view, the validity of the "road map" was limited to the period 

from May 2003 (first phase) by the end of 2005 (third stage). At the present time period that is cov-

ered by the "Road Map" has expired. 

The compilers of the "Road Map" is completely repeat the mistakes of the diplomats the mid-

1990s. The Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangements, better known as 
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the "Oslo Accords"  on September 13, 1993 was signed by Shimon Peres (then Foreign Minister of 

Israel, now the second deputy prime minister of the country), and Mahmoud Abbas (at that time one 

of the leaders PLO Executive Committee), in particular, said that the aim of the Israeli-Palestinian 

peace talks in the current Middle East peace process is ... to establish a Palestinian Interim Self-

Government - elected council - for the Palestinian people in the West Bank and the Gaza Strip, for a 

transitional period not exceeding five years.This "five-year transitional period" began after Israel's 

withdrawal from the Gaza Strip and the Jericho area of the city, located on the West Bank of the 

Jordan River. After this time, and will automatically terminate the validity of "Oslo Accords", and 

the term of office of the Palestinian Legislative Council, elected January 20, 1996 in the first part of 

this agreement. In other words, the "Oslo agreement" does not define any mechanisms for extension 

of his term, no action appropriate in the case of the five-year "interim" phase of settlement, the par-

ties fail to agree on the more complex issues related to permanent status (exactly what happened). 

          In the "Road Map" in the same way there are no provisions for the possible extension of 

its validity or replacement of this document or in any other, if these measures are implemented it 

will not (as happened this time)."Road map" does not provide any specific solutions (even interme-

diate) two of the most pressing issues of the Palestinian-Israeli relations - the status of Jerusalem 

and the fate of refugees. Again repeated the mistakes made in the "Oslo Agreement" and predeter-

mined its collapse. When in the course of the Camp David summit in July 2000, the representatives 

of the parties began to discuss these issues without any prior training on the stage of "intermediate" 

settlement negotiations ended in failure, directly contributing to the start of the second intifada. 

Topics, discussion has been postponed "for later", in the end played a role bombs, blow up the 

whole process of the Palestinian-Israeli settlement. 

On these key issues in the "Road Map" says very sparingly and vague: "The parties reach a 

final, comprehensive agreement on a permanent settlement, which by the end of 2005 will complete 

the Israeli-Palestinian conflict. ... As a result, stop the occupation that began in 1967; reach a set-

tlement would include an agreed, just, fair and realistic solution to the refugee problem and an 

agreed solution on the status of Jerusalem that takes into account the political and religious issues 

on both sides, and protects the religious interests of Jews, Christians, and Muslims worldwide, and 

fulfills the vision of two states - Israel and a sovereign, independent and viable Palestine - living 

side by side in peace and security. " 

This provision - is nothing more than wishful thinking, a completely different understanding 

of Israelis and Palestinians. Former US Secretary of State Henry Kissinger said that plan "calls for" 

an agreed, just, fair and realistic solution. For the Palestinians, "fair" and "equitable" solution - is 

the return of refugees to all parts of the former Palestine, including the current territory of Israel, 

thereby swamping it. For Israelis, the same phrase implies that returning refugees should settle on 

Palestinian territory.(The Washington Post, February 27, 2006) 

In November 2003, the United Nations Security Council endorsed the Roadmap in United Na-

tions Security Council Resolution 1515 which called for an end to all violence including "terrorism, 

provocation, incitement and destruction". By the end of 2003, the Palestinian Authority had not 

prevented Palestinian terrorism, and Israel had neither withdrawn from Palestinian areas occupied 

since 28 September 2000, nor frozen settlement expansion. Thus the requirements of Phase I of the 

Roadmap were not fulfilled, and the Roadmap has not continued further. It eventually reached dead-

lock. 

Except for the Palestinian elections, the real development in 2003-2006. had almost nothing 

to do with the plan of the "Road Map". Drastic changes in the Middle East over the past three years, 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1515
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Security_Council_Resolution_1515
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doing almost certainly irrelevant proposals made in spring 2003. These changes are affecting what 

is happening in Israel (departure from the political arena Ariel Sharon, as well as large-scale chang-

es in the political life of the country in November 2005 - March 2006.), And on the territory con-

trolled by the Palestinian Authority (the death of Yasser Arafat, as well as the victory of the Islamic 

extremist movement Hamas in the elections). In this case, two factors have a major influence on the 

transformation of the relationship between the parties: first, the withdrawal of Israeli forces and set-

tlements from the Gaza Strip and northern Samaria, and secondly, the construction of Israel's so-

called "security fence" in the West Bank. In this event, taking place on the Israeli-Palestinian field, 

should be considered in the broader context of regional relations, taking into account the withdrawal 

of Syrian troops from Lebanon after the assassination of former Prime Minister Rafik Hariri, a 

three-year occupation of Iraq by US forces and the growing tension around Iran's development of its 

nuclear potential. 

In the Sharm el-Sheikh Summit on 8 February 2005, Israelis and Palestinians reconfirmed 

their commitment to the Roadmap. At the Annapolis Conference on 27 November 2007, both par-

ties again expressed their commitment to the Roadmap. Despite intensive negotiations in the fol-

lowing months, the parties did not reach an agreement. The negotiations ended in September 2008 

without result. When the Olmert government started a major assault on Gaza in December 2008 to 

stop rocket fire into Israel, dubbed Operation Cast Lead, the "peace process" completely collapsed. 

After the end of President Bush's term of office in January 2009, the Roadmap fell into the 

background. The main issues remained: the permanent status of the disputed territories in the West 

Bank, refugees, the ongoing expansion of the settlements, Palestinian terrorism, and the final bor-

ders of Israel. 
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Bu məqalədə Türkiyənin AKP hakimiyyətə gəldikdən sonra dəyişən Orta Şərq siyasətinin əsas 

parametrləri qeyd olunur. Burada ―qonşularla sıfır problem‖ siyasətinin mahiyyəti, onun uğurları 

və məhdudiyyətləri, həmçinin Türkiyənin ―yumşaq  güc‖ siyasətinin mahiyyəti izah edilir. Və eyni 

zamanda burada Türkiyənin İraq, İran, İsraillə əlaqələri və əlaqələrdəki əsas problemlər qeyd olu-

nur. 
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Эта статья пытается объяснить особенности политики Турции на Ближнем 

Востоке, после прихода к власти ПСР, и описывает основные преобразования в 

региональной политики. Здесь обьясняется суть политики Турции "ноль проблем с 

соседями", уточняются успехи и пределы этой политики, а также использование мягкой 
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силы. Также здесь было подчеркнуто, отношения Турции с Ираком, Ираном и Израилем, а 

также и основные проблемы в сотрудничестве Турции с ними. 

Ключевые слова: трансформация политики на Ближнем Востоке Турции, основные 

параметры изменения ближневосточной политики, отношения с Ираком, Ираном, 

Израилем 

 

With the advent of the Justice and Development Party (JDP), Turkey‘s Middle East policy, 

has transformed into a more assertive and active policy orientation vis-a-vis the 1990s. This new 

Middle East policy is more assertive and active, and thus seeks to become an important player in the 

region.  

With the JDP‘s coming to power, the security-oriented domestic and foreign politics in Tur-

key has been rapidly altered furthermore Turkey has adopted new foreign and domestic policy ori-

entation. 

After coming to power JDP determined basic parameters of its Middle East policy. Here in-

clude: 

- Zero problems with neighbors; 

- Soft power; 

- To play mediator or facilitator role in regional conflicts; 

- To be center and to apply active policy strategy in the region. 

The core idea of a new policy implemented by the Justice and Development Party government 

was the concept of ―strategic depth‖ created by Ahmet Davutoğlu, an ifluential advisor to Turkish 

Prime Minister Recep Tayyib Erdoğan, and since 2009, the foreign minister in JDP‘s government. 

According to Davutoğlu‘s doctrine, the government had build close ties with all states in the region, 

starting with diplomatic relations, building up intercommunity ties, and above all boosting econom-

ic cooperation. One of the main goals of this policy was encapsulated in the slogan – ―zero prob-

lems with neighbors‖. 

This policy aimed to create a new psychology at home for a new neighboring policy and min-

imize spill-over effect of regional problems to Turkey in its essence. Turkey‘s neighborhood was 

redefined as an area of opportunity and responsibility. [1] 

At the same time, this policy also helped to mitigate the negative consequences of the increas-

ing instability in the region on Turkey‘s democratic consolidation, economic development, and ter-

ritorial sovereignty by encouraging interdependent relations with neighboring countries. [2] 

Under ―zero problems with neighbors‖ the AKP government established economic and polit i-

cal alliances in the Middle East, forged strategic relationships with regional actors, took part in re-

gional initiatives, and sought to play an active role  in the resolution of regional conflicts. Turkey‘s 

mediating role in regional conflicts won it favorable notice in the Arab world. For instance, Anka-

ra‘s efforts to break the isolation imposed on Syria and Iran by the United States were well re-

ceived, contributing to Turkey‘s image as an independent actor willing to defy Western powers if 

necessary. All that changed with the Arab Spring. Turkey‘s ―zero problems with neighbors‖ policy 

has recently come under strong challenges in the context of the developments associated with the 

―Arab Spring‖. About this, chancing Middle East policy of Turkey after the Arab Spring will be 

discussed in the next section.  

Although the zero problems with neighbors policy was successful and helped Turkey to en-

hance its regional influence, from the beginning this was a problematic principle. What if your 

neighbors have problems with your allies? Turkey is one of the best friends of United States in the 
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region, and they have been allies since 1952, a strategic partner, a model partner, whatever you call. 

Turkey have high-level relations, but it ally – the Unites States - has problems with Iran. So when 

you try to have good relations with Iran, at the same time, is it possible to keep the same level of 

good relations with the United States? So, this principle was problematic; and it is valid for Syria as 

well. Syria and United States had also many problems from the beginning. 

So, with the onset of the Arab spring it became unsustainable. Because ZPWN essentially 

meant having zero problems with regimes. As an influential regional player and a NATO member, 

Turkey could not continue to appear to give support to authoritarian regimes at a time of democratic 

upheaval. So today, for all practical purposes, this policy is dead.                                                    

Second ultimate determinant of JDP‘s Middle East policy is its soft power. As we know, soft 

power is ―the ability to get what you want through attraction rather than coercion or payments.‖ 

This is possible through persuading the other party through convincing arguments and rational poli-

cies. Here, credibility and the ability to persuade constitute the main elements of soft power. These 

elements also provide legitimacy to the use of power. 

Soft power explains ―the attractiveness of a country‘s culture, political notions and policies.‖ 

[3] The acceptance of a country‘s policies as legitimate by others and a country‘s political system 

also defines that country‘s soft power capacity. The most important among those elements which 

pave the way for a country to achieve a soft power status and make it a centre for attraction is a po-

litical system which prioritizes freedoms and liberties, guarantees fundamental rights and freedoms, 

and which is also just, transparent and democratic. In this regard, one of the main pillars of Tur-

key‘s soft power is its democratic experience. 

Turkey‘s soft power capacity comes from its history,culture and geography.  

It is a matter of fact that Turkey‘s recent activism in the Middle East affected its image in the 

region positively. This situation is corroborated by three images of Turkey that has become promi-

nent in the Arab world: First of these is the image of Turkey as a democratic country in which a po-

litical party rooted in political Islam could come into power with free and fair elections. The second 

is the image of Turkey as an economic success story. And the third is the image of Turkey as a 

country that has the potential to be the representative of the Islamic world in the West. [4] 

However, the AKP‘s years in government have demonstrated not only the potential of Turkish 

soft power but also its limits and fragility. And this showed itself especially in the Arab Spring. 

Turkey‘s political and diplomatic relations with Middle Eastern countries, especially with 

Iraq, Iran, Israel in the JDP rule will be analyzed in this article.   

The most important regional problem that the JDP government inherited from the previous 

era was the PKK‘s existence in Northern Iraq and possibility of establishment of a Kurdish state in 

that region under the leadership of KDP-PUK. With the US invasion of Iraq in 2003, the situation 

got almost completely out of Turkey‘s control. Early transfer of authority to the Kurds (Erbil gov-

ernment) by the US in the region created a total disappointment in Ankara. Let alone the disputes 

regarding Erbil‘s de facto independence, the PKK‘s expanding existence in the region created an 

urgent security matter for Turkey. Apart from that, the question of the Kirkuk‘s status started to oc-

cupy Turkey‘s foreign policy agenda increasingly due to the existence of Turkmens in the city. Tur-

key, who defends in every international platform that Kirkuk must remain under the control of 

Baghdad, clearly expressed its unease with Erbil‘s de facto control of the city. 

In such an environment, the JDP, like its predecessors, was forced to pursue its Iraq policy 

with a hard security centric vision. This vision was in contradiction with the JDP‘s general policy in 

the Middle East and democratization efforts within Turkey. Moreover, while the Iraqi issue started 
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to poison US-Turkish relations which were already problematic since the March 1st Bill, Ankara 

Baghdad relations also remained under the shadow of Erbil-PKK connections.  

The state of affairs started to change in 2005 with the agreement reached between the US and 

Turkey regarding the latter‘s scope of participation in the BMENAI. Thereafter, Turkish policy to-

wards Iraq ceased to be obsessed with the Kurdish issue, and started to contribute to the state for-

mation, stabilization and democratization processes in Baghdad. [5] In this sense, Turkey supported 

the constitution building efforts, Jalal Talabani‘s presidency, government agencies and general elec-

tions in Iraq. Besides, Ġstanbul hosted a meeting between the representatives of Sunni groups and 

US Ambassador to Baghdad on the eve of December 2005 Iraqi elections. Although the meeting did 

not obtain any concrete results, it showed that Turkey started to contribute to state formation pro-

cess in Iraq through its influence, though limited, on Sunni groups. Turkey‘s another important con-

tribution to the Iraqi central government was the training of Iraqi diplomats and officers. By sup-

porting the new Iraqi constitution in 2005, Turkey indirectly recognized Kurdistan Regional Gov-

ernment in Northern Iraq where Turkish businessmen have been very active since 2004. 

The stability of Northern Iraq was the most important problem for Turkey in Iraq. The JDP 

government continuously demanded from the US and Erbil for the removal of the PKK elements 

out of Iraq but has not received an affirmative reply. 

After the attacks of the PKK in November 2007, Erdoğan declared a cross border operation 

plan and received the consent of Iran on this issue. Bush was disturbed of the cooperation between 

the Iran and Turkey against the PKK and met with Erdoğan in Washington and provided the neces-

sary approval for the operation. Before the operations Erbil government declared that the city offic-

es of the PKK were closed. The operations of Turkey which intended to discharge the PKK from 

Northern Iraq were so limited but created a relief in the Turkish public opinion and Turkish US re-

lations. Although the existence of the PKK in Northern Iraq did not come to an end, diplomatic re-

lationships between Ankara, Erbil and Washington entered a new era. Even the Iraqi President 

Talabani considered Turkey‘s operations as a fight against terrorism in Iraq. 

Turkey played an active role in March 2010 elections. In this period Turkey was accused to 

interfere domestic affairs by Maliki government for the supporting sunni political party. And in 

April 2014 elections, although Turkey was not so active and acting more cautious, nevertheless at 

this time was criticized for the establishing good relations with Iraqi Kurdish Regional Government. 

There are 5 main issues in Turkey and Iran relations: 1)PKK; 2)Iraq issue; 3)Iranian nuclear 

program; 4)energy issue; 5)the issue of Southern Azerbaijan 

The chaotic environment that occurred after the invasion of Iraq started to make Ankara and 

Tehran get closer. Nevertheless, relations were not free of problems. Problems include: 

1) Iran‘s subjection to the US containment policy. One of the pillars of this policy was eco-

nomic and included the prevention of hydrocarbon investments in Iran. The other pillar was com-

posed of political isolation which aimed at changing or transforming the Islamic regime of the 

country. Another aspect of the containment was Iran‘s growing influence in the Middle East 

through the Shiite elements and the US encouragement of Turkey to do the same on the moderate 

Sunni elements in the region against Iran. Nevertheless, the JDP did not pursue sectarian policies, 

and thus, was not caught in such kind of a rivalry with Iran. 

2) Second and the most important problem between Turkey and Iran was the PKK issue. By 

2003, relations between the PKK and Iran started to shift from cooperation to conflict, because of 

ongoing problems between Turkey and US regarding the PKK‘s activities in Northern Iraq. As a 

result of this, Iran not only severed all ties with the PKK, but also classified it as a terrorist organi-
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zation. Although it is still not clear whether Iran has completely burnt its bridges with PKK, one can 

easily argue that during the JDP era the PKK issue has been as a field of cooperation between Tur-

key and Iran rather than a conflict. 

As we know, Israel and Turkey are not geographically contiguous. The main developments 

between two countries can be cited as follows: 

1. When JDP came to power, government began to deepen its relations with Israel in order 

to take an active part in the Broader Middle East and North Africa Initiative of USA. The consolida-

tion of Turkish-Israeli ties was the most important condition that had been put forward by the US 

for Turkey‘s active participation in the BMENAI. That‘s way Turkey began to eliminate US offi-

cials‘ increasing concerns in that era which characterized the deterioration of Turkish-Israeli rela-

tions and had the belief that anti-Semitism was rising in Turkey. 26. The main developments that 

caused such concerns included: Ecevit, then the prime minister of Turkey, characterized Israeli pol-

icy towards Palestine as ―genocide‖ in April 2002.27 In March 2004, Erdoğan defined Israel‘s as-

sassination policy against Hamas leaders as ―state terror‖. 

2. After the invasion of Iraq in 2003, rumors of increasing Israeli activity in Northern Iraq 

affected Turkish-Israeli relations negatively. Israel supported Kurdish independence during the 

2003 American invasion of Iraq. From Turkey‘s perspective, supporting Iraqi Kurds is problematic 

given its own Kurdish insurgency. Anyone coming out in support of Kurdish independence any-

where is, in the Turkish view, fomenting dissent within its own borders. [6] 

3. The visit of Hamas leader Khaled Meshaal to Turkey after the 2006 elections affected the 

relations. Although the senior Hamas officials‘ visit to Ankara in the wake of Palestinian parliamen-

tary elections in January 2006 seems to be an anti-Israel policy at first glance, Turkey indirectly 

joined the insulation of Hamas in the secondary process. In this sense, Turkey acted in accordance 

with Israel by declaring that it would donate 1 million dollars not to Hamas but to Al-Fatah. Be-

sides, after Hamas seized Gaza in June 2007, ―Industry for Peace Project‖ was moved from Gaza to 

West Bank upon Israel‘s request.34 Likewise, in summer 2006, although the attacks of the Israeli 

army to Gaza and Lebanon were flayed by Erdoğan, Turkey, in accordance with Israel‘s requests, 

decided to send 1000 soldiers to the UN Interim Force in Lebanon (UNIFIL). Apart from this, Israel 

jets‘ use of Turkish airspace in order to bomb a facility in Northern Syria in October 2007 did not 

spark any serious reaction on the Turkish side. [7] 

4. During the Israeli Operation Cast Lead against Gaza in December 2008, Erdoğan, despite 

his harsh statements, rejected the opposition‘s requests to suspend relations with Israel. After Is-

rael's Gaza operation (Cast Lead) in late 2008 and early 2009, Turkish-Israeli relations went down-

hill. 

5.  In January 2009, Erdoğan stormed out of Davos meeting over a harsh argument with the 

Israeli President Shimon Peres about the Gaza crisis, but explained in the later press conference that 

his reaction was to the moderator; and Israeli officials stated that relations would not get harmed. 

6. In January 2010, Çelikkol was humiliated by Israeli Deputy Foreign Minister Danny 

Ayalon, who wanted to send a strong message to Turkey over a disagreement between the two 

countries, intentionally made Çelikkol sit on a low chair and refused to shake his hand in his office 

at the parliament. Following the ―low chair crisis,‖ Ambassador Kerim Uras was appointed to Tel 

Aviv but ultimately was not sent Israel because of the flotilla crisis. [8] 

7. In May 2010, Flotilla crisis – Israel‘s bloody raid caused 9 civilians and after this Turkey 

withdrawn its Israel Ambassador and stopped diplomatic relations. The Turkish government stated 

3 conditions for the normalization of the relationship with Israel. Turkey expects Israel to issue a 
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public apology, to pay compensation to the families of the victims and finally to lift the embargo on 

Gazza. [9] Israel have not accepted Turkey‘s demands. After this Turkey changed its official rela-

tion level with Israel to secondary secretary level and recall ambassador and other officials.  In 

March 2013, Israel PM Benyamin Netanyahu apologized officially from turkey by calling Turkish 

PM Erdoğan for Mavi Marmara raid during USA president Barack Obama‘s visit to Israel. 

Israel and Turkey both benefited economically from the relationship. Trade increased steadily 

over the years, from $449 million in 1996 to $4.44 billion in 2011, despite the collapse in diplomat-

ic and military relations. [10] 

In sum up, we can see that Turkey‘s Middle East policy under the JDP rule took place para-

digm shift. And Turkey‘s activism in the ME under the JDP government is made up of the initia-

tives which were taken in order to establish a secure environment in the region. 
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Açar sözlər: Cənubi Qafqaz, regional və qlobal dövlətlər, Türkiyə, milli maraqlar 
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ПОЛИТИКА ТУРЦИИ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ: ОСНОВНЫЕ ИНТЕРЕСЫ И 

МЕТОДЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

В статье отмечено важная роль Южного Кавказа в политике региональных и 

глобальных держав. Между тем в статье также отмечено важность Южного Кавказа 

для Турции, важные интересы Турции на Южном Кавказе и методы их реализации. 

Ключевые слова: Южный Кавказ, региональные и глобальные державы, Турция, 

национальные интересы  

 

Humay GULMALIYEVA, 

Phd candidate of the Baku State University 

 

THE POLICY OF TURKEY IN THE SOUTH CAUCASUS: THE MAIN INTERESTS 

AND THE METHODS OF THEIR REALIZATION 

 

It was noted in the article an important role of the South Caucasus in politics of the regional 

and global states. Meanwhile, it was noted in the article the importance of South Caucasus for Tur-

key, the main interests of Turkey in the South Caucasus and the methods of their realization  

Key words: South Caucasus, regional and global states, Turkey, national interests 

 

Avrasiyanın əsas nəqliyyat və enerji dəhlizlərinin üzərində yerləĢən Cənubi Qafqaz dünya 

təhlükəsizlik məsələlərində həyati rola malikdir. Soyuq müharibənin baĢa çatmasından sonra 

Cənubi Qafqaz regional və qlobal güclərin geosiyasi maraqlarında vacib region kimi peyda oldu. 

Türkiyənin müasir xarici siyasətində Cənubi Qafqaz regionu mühüm yer tutur. Ġlk növbədə 

bölgənin ġərq ilə Qərbin, ġimal ilə Cənubun kəsiĢməsində yerləĢməsi və zəngin karbohidrogen 

resurslarına malik olması onun strateji dəyərini artırır və regiona nəzarət uğrunda gedən geosiyasi 

rəqabəti stimullaĢdırır. Ġstər regiona qonĢu olmasından, istərsə də regionda xüsusi maraqlara malik 

olmasından irəli gələrək Türkiyə Cənubi Qafqaz uğrunda gedən ―nəhəng geosiyasi oyunların‖ 

birbaĢa iĢtirakçısıdır. Rəsmi Ankaranın Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionunda gedən geosiyasi 

proseslərə siyasi müdaxiləsini Ģərtləndirən bir sıra əlveriĢli amillər mövcuddur: birincisi, Türkiyə 

inkiĢafın dünyəvi modelini təklif edir: ardıcıl surətdə məscidin siyasət və iqtisadiyyatdan ayrılması 
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uğrunda çıxıĢ edir və bu da Ġslam fundamentalizmi təhlükəsindən ehtiyat edən keçmiĢ sovet 

respublikaları rəhbərlərini tam qane edir. Ġkincisi, Ankara gələcək əməkdaĢlığın əlveriĢli amili kimi 

dil ümumiliyinə bel bağlaya bilər. Üçüncüsü, Türkiyə öz cəhdlərində Qərbin dəstəyindən istifadə 

edir və Qərb də ona Ġslam fundamentalizminə qarĢı «qalxan» qismində baxır. Dördüncü, siyasi və 

iqtisadi inkiĢafın türk modeli Ġran modelindən fərqli olaraq, artıq öz həyat qabiliyyətini 

təsdiqləmiĢdir. Türkiyə Yaxın ġərq ölkələrinin iqtisadi həyatında öz mövqeyini gücləndirməklə 

yanaĢı, regionun maliyyə mərkəzinə də çevrilmək iddiasındadır. 

Ümumiyyətlə, Türkiyənin  Cənubi  Qafqazda yürütdüyü xarici siyasətin əsas 

məqsədləri  aĢağıdakılar hesab  edilir:  

1. Cənubi Qafqaz ölkələrinin müstəqilliklərinin möhkəmləndirilməsinə, ərazi bütövlüklərinin 

qorunmasına və iqtisadi potensiallarının gücləndirilməsinə yardım etmək; 

2. Region ölkələrinin Avro-Atlantik məkana və strukturlara inteqrasiyasını aktiv Ģəkildə 

dəstəkləmək; 

3. Qafqaz ölkələrindəki bütün münaqiĢələrin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olmaq, bu 

istiqamətdə fəal səy və təĢəbbüslər göstərmək; 

4. ―Sıfır problem‖ siyasəti. QonĢu regionlara münasibətdə təsirli diplomatiyanın həyata 

keçirilməsi.Türkiyənin məqsədi bütün qonĢularla qarĢılıqlı mənfəətlərə söykənən əməkdaĢlığı 

inkiĢaf etdirməkdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün Türkiyə qonĢu ölkələrlə münasibətləri ―hamı üçün 

təhlükəsizlik‖, ―yüksək səviyyədə siyasi dialoq‖, ―iqtisadi qarĢılıqlı asılılıq‖, həmçinin ―mədəni 

harmoniya və qarĢılıqlı hörmət‖ prinsipləri əsasında qurur. 

Qeyd edək ki, Cənubi Qafqaz bölgəsi ABġ baĢda olmaqla Qərb dünyası, Rusiya, Türkiyə, 

Ġran, Çin və digər dövlətlər üçün onların strateji məqsədləri istiqamətində böyük əhəmiyyət 

daĢımaqdadır. Regionun Türkiyə üçün xüsusi əhəmiyyətini qeyd edək. Soyuq müharibənin baĢa 

çatdığı mərhələdə Türkiyənin Qafqaz bölgəsi ilə bağlı mənfəətlərində Qərb ilə ortaq məqamlar daha 

çox olmuĢ, fəqət 2000-ci illərdə bu istiqamətdə bir qədər azalma baĢ vermiĢdir. Yenə də Türkiyənin 

bu bölgəyə dair maraqları baxımından Qərb və xüsusilə ABġ-ın mənfəətləri ilə ortaq nöqtələrə 

bunlar da əlavə oluna bilər: 

1)Soyuq müharibədən dərhal sonra rəsmi olaraq elan edilməsə də, yaxın ətraf doktrinası tətbiq 

etmək. Qeyd edək ki, Əhməd Davudoğlunun xarici iĢlər naziri olduğu dövrdə bu barədə daha açıq 

rəsmi mövqe ortaya qoyulmuĢdur; 

2)Ermənistanın timsalında bölgə ölkələrindən, xüsusilə Rusiya, Ġran və Çin kimi bölgə 

ölkələri üzərindən özünə istiqamətlənə biləcək təhlükə və təhdidləri məhdudlaĢdırmaq; 

3)YaxĢı qonĢuluq əlaqələri və mümkün olduğu qədər strateji ortaqlıqlar qurmaq; 

4)Bölgədəki təbii ehtiyatlara çataraq öz ehtiyacları üçün alternativlər yaratmaq, eyni zamanda 

bu ehtiyatların Türkiyə üzərindən beynəlxalq bazarlara çıxarılmasına kömək edərək həm birbaĢa 

iqtisadi gəlir əldə etmək, həm bölgə dövlətləri üçün alternativ yol meydana gətirmək, həm də bölgə 

dövlətlərinin özündən asılılığını təmin etmək; 

5)Türküstana çatmaq üçün etibarlı yola sahib olmaq (Qərb və ABġ-dan fərqli olaraq həm də 

tarixi, milli, dini və mənəvi bağlara görə); 

6)Bölgə üçün mübarizə aparan digər böyük güclərlə əlaqələrində bazarlıq amili olaraq istifadə 

edə biləcəyi əlavə bir amilə sahib olmaq. 

Türkiyə Respublikasının Xarici ĠĢlər Nazirliyi öz ölkəsinin Cənubi Qafqaza baxıĢını belə izah 

etməkdədir: ―Şərq və Qərb, Şimal və Cənub arasında keçid bölgəsi olan Qafqaz soyuq 

müharibədən sonrakı beynəlxalq sistemdə Avrasiyada qurulan enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin 

kəsişdiyi nöqtədə yeləşir. Bu baxımdan strateji dəyəri daha da artan bölgə, bütün Avrasiyada 
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sabitlik və rifahın təsisi nöqteyi-nəzərindən də gedərək artan bir əhəmiyyətə sahib 

olmuşdur‖. Burada ayrıca olaraq, Türkiyənin Cənubi Qafqaz ölkələrilə əlaqələrində bərabərlik 

prinsipi ilə davranmağa çalıĢdığı, eyni zamanda bölgəni Orta Asiyaya gedən yolda körpü kimi 

gördüyü də ifadə edilir. 

Əslində, bölgə ölkələri müstəqilliklərini elan etdikdən dərhal sonra onsuz da uzun müddətdən 

bəri bölgə ilə bağlı hazırlıqlar içərisində olan Türkiyə hər üç respublikanın müstəqilliyini ilk tanıyan 

dövlətlərdən olmuĢdur. Sonrakı mərhələdə Türkiyənin bölgə ölkələri ilə əlaqələri fərqli Ģəkillərdə 

davam etmiĢdir. Bunda bölgə ölkələrinin Türkiyə ilə bağlı mövqeləri və bu dövlətin öz prioritetləri 

də əhəmiyyətli rol oynamıĢdır. Məsələn, Ermənistan Türkiyənin ilk müsbət addımlarına ona qarĢı 

ərazi və bu ölkəni beynəlxalq arenada sıxıĢdırmağa istiqamətlənmiĢ uydurma ―soyqırım‖ iddiaları 

ilə cavab vermiĢdir. Buna qarĢılıq olaraq Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri bir çox istiqamətdə, 

Türkiyə-Gürcüstan əlaqələri isə xüsusilə enerji və hərbi istiqamət ön planda olmaqla əhəmiyyətli 

dərəcədə inkiĢaf etmiĢdir. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni bir-birinə bağlayan Bakı-Tbilisi-

Ceyhan neft boru kəmərinin, Bakı-Tbilisi-Ərzurum təbii qaz boru kəmərinin reallaĢdırılması, üç 

ölkənin dövlət baĢçısının iĢtirakı ilə 2002-ci il aprel ayının sonunda Trabzonda keçirilən sammit və 

nəhayət, Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryolu layihəsi regional əməkdaĢlığın əhəmiyyətli göstəriciləri 

olmuĢdur. 

Türkiyənin Cənubi Qafqazla bağlı 1991-ci ilin sonlarından etibarən Rusiyanı çox da nəzərə 

almadan ―cəsarətli‖ addımlar atması xüsusi diqqətçəkən bir məqam olmuĢdur. Bu vəziyyət Rusiyanı 

olduqca narahat etmiĢdir. Məsələn, Ermənistanın Azərbaycana qarĢı iĢğalçı rəftarının artdığı bir 

dövrdə Türkiyənin keĢmiĢ baĢ naziri Tansu Çillərin Moskva səfəri baĢlayarkən Rusiyanın həmin 

vaxt Azərbaycandakı səfiri olan Valter ġoniya Türkiyənin ―qəribə bir hiyləgərlik içində olduğunu‖ 

ifadə edərək, onun ―Qafqazda böyük qardaĢlıq rolundan imtina etməsinin zəruriliyini‖ iddia 

etmiĢdir. Lakin ABġ-ın bu illərdəki mövqeyi səbəbilə də bu siyasət uzun sürməmiĢ, Çillərin 

Moskvada dediyi ―Bölgəyə Rusiya ilə eyni pəncərədən baxırıq‖ fikri bu ölkəni qismən 

rahatlaĢdırmıĢdır. Daha sonrakı dövrlərdə Türkiyənin Cənubi Qafqazda bəzən Rusiyaya rəğmən, 

bəzən də onunla ortaq siyasət aparmağa çalıĢdığı müĢahidə edilmiĢdir. Rəsmi Ankaranın 2008-ci 

ilin avqust hadisələrində və daha sonrakı vacib məqamlarda ortaya qoyduğu mövqe də bunu 

göstərmiĢdir. Türkiyənin region ölkələri ilə münasibətlərində son illərdə yaĢanan mühüm 

məqamlardan biri bu ölkənin Ermənistan ilə münasibətləri yaxĢılaĢdırmaq istiqamətində xüsusi 

addımlar atmağa çalıĢması və bu səylərin Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində yaratdığı qırılmalar 

olmuĢdur. 

Sonrakı mərhələdə isə münasibətlər daha da yaxĢılaĢmıĢ, hətta Azərbaycan ilə Türkiyə 

arasında əvvəlcə (2010-cu ildə) Strateji ƏməkdaĢlığa dair, daha sonra isə Trans-Anadolu Təbii Qaz 

Boru Kəmərinə (TANAP) dair (2011-ci ilin sonlarında razılıq əldə olunduqdan sonra 2012-ci ilin 

iyununda Hökumətlərarası Müqavilə) müqavilə imzalanmıĢdır. Bundan əlavə Yüksək Səviyyəli 

Strateji ƏməkdaĢlıq ġurası təsis edilmiĢ və 2011 və 2012-ci illərdə iki iclası keçirilmiĢdir. 

Türkiyə prezidenti Abdullah Gülün Ermənistana səfəri (futbol diplomatiyası) ilə baĢlayan 

proses hələ öz nəticəsini tam verməmiĢ, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərini ―normallaĢdıracağı‖ 

iddia olunan protokollar ilə bağlı problemlər hələ həll olunmamıĢdır. 

Türkiyə-Gürcüstan münasibətləri müəyyən istiqamətlər üzrə xüsusi dərəcədə inkiĢaf etmiĢ 

(sərmayə qoyuluĢunun asanlaĢdırılması, vizanın ləğv olunması və sərhəddi xarici pasporta ehtiyac 

qalmadan milli Ģəxsiyyət vəsiqələri ilə keçməklə bağlı razılığın əldə olunması), Türkiyənin (eyni 

zamanda Avropa ġurasının) Ahıska Türklərinin öz yurdlarına qayıtmasının təmin edilməsi ilə bağlı 

tələbləri isə Gürcüstan tərəfindən tam qarĢılanmamıĢdır. Gürcüstan SaakaĢvili hakimiyyətinin ilk 
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illərində Acarıstanın statusunu Türkiyənin də tərəf olduğu beynəlxalq müqavilələrə zidd olaraq 

dəyiĢmiĢdir. 

Beləliklə, yuxarıda qeyd olunanları ümumiləĢdirib aĢağıdakı nəticələrə gəlmək mümkündür:  

a) Cənubi Qafqaz coğrafi, hərbi-siyasi, iqtisadi, mədəni-humanitar, nəqliyyat-kommunikasiya 

və enerji potensialı baxımından Türkiyənin maraqları üçün mühüm məntəqədir. Türkiyə bu 

regionda öz siyasətini hazırda Azərbaycan və Gürcüstanla strateji tərəfdaĢlıq çərçivəsində aparsa da, 

gələcəkdə bu dövlətlərin və Ermənistanın, habelə qeyri-region dövlətlərinin iĢtirakı ilə daha geniĢ 

təhlükəsizlik sisteminin qurulmasında maraqlı olduğunu gizlətmir; 

b) Türkiyənin regionda davamlı sülhün bərqərar olması istiqamətində sülhsevər siyasətini 

bundan sonra da davam etdirəcəyi Ģübhə doğurmur. Bunu Türkiyənin milli təhlükəsizlik maraqları 

tələb edir; 

c) Türkiyənin Azərbaycanın maraqlarını təmin etmədən Ermənistanla normal münasibətlər 

quracağını təsəvvür etmək çətindir. Ona görə ki, Türkiyənin bölgədə  strateji maraqlarını 

Azərbaycan  qoruduğu və təmin etdiyi halda, Ermənistanın belə bir rol oynayacağı və onun bu ölkə 

ilə əməkdaĢlıq naminə soyqırım və ərazi iddialarından əl çəkəcəyi inandırıcı deyil. Azərbaycana 

qarĢı etinasızlıq Türkiyənin enerji təhlükəsizliyinə, Cənubi Qafqaz və Orta Asiya maraqlarına qarĢı 

xəyanət deməkdir; 

d) Türkiyə ilə Azərbaycan arasında sürətlə inkiĢaf etməkdə olan strateji tərəfdaĢlıq özünün 

bütün parametrlərinə görə istər Cənubi Qafqaz regionu daxilində, istərsə də bu regionla dünyanın 

enerji təsərrüfatı arasında qarĢılıqlı mənfəətə, rifaha və təhlükəsizliyə söykənən münasibətlər 

sisteminin yaradılmasına xidmət edəcəyi inkarolunmazdır. 
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Məqalədə müasir dövrdə ərəb dövlətlərindəki siyasi proseslər və bu proseslərin yayilmasinda 
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Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi hazırda böyük dəyiĢikliklər dövrünü yaĢayır və bu 

iqtisadi, siyasi dəyiĢikliklər ümumilikdə dünya dövlətlərinin hər birinə ayrı-ayrılıqda öz təsirini 

göstərir. Belə dəyiĢikliklərdən biri də dünyanın geosiyasi mənzərəsinin dəyiĢməsinə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərən, ġimali Afrika və Yaxın ġərqdə baĢ verən ―Ərəb baharı‖ prosesidir. Ümu-

milikdə, ―Ərəb baharı‖ 2010-cu ilin dekabr ayından ərəb ölkələrində iĢsizlik, ərzaq qiymətlərinin 

yüksəlməsi, söz azadlığı, bürokratik əngəllər və aĢağı həyat səviyyəsi ilə əlaqədar baĢlayan etiraz 

nümayiĢləridir. Ġlk qiyam 2010-cu il 18 dekabrda Tunisdə baĢlamıĢ və 1987-ci ildən hakimiyyətdə 

olan dövlət baĢçısı Zeynalabdin bin Əlinin ölkəni tərk etməsi və onun qurduğu siyasi sistemin 

çökməsi ilə nəticələnmiĢdir. Tunis Ġnqilabının qələbəsi digər ərəb ölkələrində - Misir (25 yanvar 
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2011-ci il), Yəmən (18 yanvar 2011-ci il), Əlcəzair (28 dekabr 2010-cu il), Ġordaniya (14 yanvar 

2011-ci il), Liviya (17 fevral 2011-ci il), Suriyada (26 yanvar 2011-ci il) da nümayiĢlər dalğasına 

səbəb olmuĢdur. BaĢ verənlər minlərlə insanın ölümü, milyardlarla dollar maddi itkilərlə 

nəticələnmiĢdir. 

 ―Ərəb baharı‖ndan bəhs edərkən haqqında danıĢılmaması mümkün olmayan məsələlərdən bi-

ri də, proseslərin baĢ verməsində qırmızı xətlə keçən ―sosial Ģəbəkələrin rolu‖ məsələsidir. ―Ərəb 

baharı‖ həmçinin ―internet inqilabları erasının‖ baĢlanğıcı kimi də qiymətləndirilir. Hətta hadisələ-

rin ən məĢhur iĢtirakçıları olan misirli blogger Vael Qonim və tunislı blogger Lina Ben Menninin 

adları 2011-ci ildə Nobel mükafatına təqdim ediləcək namizədlər sırasında hallanırdı. Amerikanın 

―Time‖ jurnalı V.Qonimi 2011-ci ilin ―Ən nüfuzlu adamı‖ elan etmiĢdi. 

Hadisələrin baĢlanmasından 4 il keçməsinə baxmayaraq, hələ də proseslər davam etməkdədir, 

hətta gözlənilməz məcrada davam edir. 2011-ci ilin əvvəllərində çoxları bu prosesin bütün ərəb dü-

nyasına yayılacağından əmin idilər. Lakin belə olmadı və iddialara görə, etirazların yatırılması və 

ya digər ölkələrə yayıla bilməməsi məhz xarici güclərin maraqları ucbatından baĢ tutmadı. Misal 

olaraq körfəz ölkələrində etirazların olmaması və ya olan etirazların (məsələn, Bəhreyndə, Ġordani-

yada və Küveytdə) yatırıldığı qeyd edilir. O cümlədən, Yəməndə və Suriyada inqilabın qələbə çal-

mamasında xarici amillərin təsirinin olması ilə bağlı iddialar mövcuddur.  Suriya ilə bağlı vəziyyət 

xüsusilə mürəkkəbdir. 

Ümumilikdə, "Ərəb baharı"nın yalnız prosesin baĢ verdiyi konkret ərəb ölkələrində siyasi 

dəyiĢikliklərə səbəb olmaqla kifayətlənmədiyi, ümumilikdə region ölkələrindən də yan keçmədiyi 

obyektiv gerçəklikdir. Belə ki, Orta ġərq üzərindən aparılan siyasət dünya miqyasındakı siyasi ge-

diĢləri də müəyyən edir. Bu regionda hakim olan güclərin eyni zamanda regional və dünya miqyaslı 

siyasi problemlərin həllində söz sahibi olmaq imkanlarını artırmıĢ ola bilir. Bundan çıxıĢ edərək, 

ABġ və müttəfiqləri Ġran körfəzində daha çox təsir gücünə malik olmaq üçün ciddi addımlar 

atmaqdadırlar. Ümumilikdə isə, ―Ərəb baharı‖ adı altında baĢ verən bu hadisələr bir çox dövlətlər 

üçün yeni fürsətlər yaratmaqdadır. Bu baxımdan problemin öyrənilməsi bu günə qədər aktuallığını 

qoruyub saxlamaqdadır. 

Ərəb baharı haqda müxtəlif fikirlər mövcuddur. Məsələ ilə bağlı çox geniĢ mütəxəssislər 

qrupu (siyasətçilər, politoloqlar, analitiklər, siyasətĢünaslar və b.) müxtəlif, bir-birindən fərqli 

yanaĢmalar irəli sürürlər. 

Ġlk vaxtlarda regionda inqilab dalğasının sürətlə yayılmasının əsas səbəblərindən biri kimi iq-

tisadi problemlər və kütlələrin yoxsulluq həddində yaĢaması göstərilir. Lakin eyni fikri iqtisadi və 

mədəni amillərlə də bağlı söyləmək çətindir. Və bu baxımdan, inqilabların gözlənilən nəticələri ver-

məməsi ərəb ölkələrinin demokratikləĢməyə nə dərəcədə hazır olması ilə bağlı haqlı suallar yaradır. 

Belə ki, bildiyimiz kimi, belə fikirlər mövcuddur ki, iqtisadi gerilik və yoxsulluq Ģəraiti demokrati-

yanın bərqərar olması üçün olduqca əlveriĢsiz mühit yaradır, ümumiyyətlə demokratiya iqtisadi ink-

iĢafla sıx bağlıdır. ABġ tədqiqatçı, alim və politoloqlarının fikirləri də bü deyilənləri bir daha təsdiq 

edir. S.M.Lipset demokratiyanı iqtisadi inkiĢafın məhsulu hesab edir (2). S.Hantinqtonun da ―dem-

okratiyanın bərqərar olması üçün siyasi, iqtisadi və mədəni amillərin mövcudluğu zəruridir‖ (1) 

fikri də hadisələrə belə yanaĢmanın yanlıĢ olmadığını düĢünməyə əsas verir. 

―Ərəb baharı‖ ilə bağlı proqznozların özünü tam olaraq doğrultmamasının, inqilab dalğasının 

bütün ərəb dünyasına yayılmamasının digər bir səbəbi kimi, xarici güclərin maraqları göstərilir 

(məsələn: 3; 4; 5; 6; 7; 8). Ümumilikdə, ―Ərəb baharı‖nın gözlənilməz istiqamətdə inkiĢafı haqda 

çox danıĢılır. Belə ki, xarici dövlətlərin tələskənliyi ilə daxili Ģəraitin demokratiyaya tam hazır ol-

maması arasındakı uyğunsuzluq nəticəsində inqilabların baĢ verdiyi ölkələrdə hazırda siyasi-ictimai 
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gərginlik, radikallıq, separatizm özünü göstərir. Bunun səbəblərindən biri odur ki, mövcud rejim-

lərin hər vasitə ilə devrilməsinə çalıĢan qərb dövlətlərinin müxalifətçilərə yardımından bəzən daha 

təhlükəli qüvvələr də yararlanırlar. 

Ġlk qiyam 2010-cu il 18 dekabrda Tunisdə baĢlamıĢ və 1987-ci ildən hakimiyyətdə olan dövlət 

baĢçısı Zeynalabdin bin Əlinin ölkəni tərk etməsi və onun qurduğu siyasi sistemin çökməsi ilə 

nəticələnmiĢdir. Bunun ardınca inqilab dalğası bir-birinin ardınca digər ərəb ölkələrinə də keçdi. 

Həmin dövrdə baĢ verən hadisələr bir çox tədqiqatçılar tərəfindən ―demokratiyanın yeni dalğası‖ 

kimi də səciyyələndirilirdi (1). Ümumilikdə ―Ərəb baharı‖nın baĢlandığı andan bu günə qədər 

nəticələrini qısa olaraq nəzərdən keçirsək, aĢağıdakı mənzərənin Ģahidi olarıq. 

I. Ġnqilablar nəticəsində 4 dövlətdə (Tunis, Misir, Liviya, Yəmən) hakimiyyət dəyiĢikliyi baĢ 

verdi. 

II. Bəzi ölkələrdə (Sudan, Ġraq) prezidentlər hazırki səlahiyyət müddətləri baĢa çatdığında 

istefa edəcəklərini vəd etdilər. 

III. Bəzi ölkələrdə hökumət yeniləndi, müəyyən dəyiĢikliklər həyata keçirildi (Əlcəzair, Li-

van, Ġordaniya, Mavritaniya, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı, Cibuti, MərakeĢ, Bəhreyn, Ġran, Küveyt, 

Qərbi Saxara). 

Hadisələrin baĢ verdiyi regionun güc mərkəzlərindən olan Türkiyədə ümumilikdə belə hesab 

edirlər ki, ―Ərəb baharı‖ prosesi əslində, soyuq müharibənin baĢa çatmasından sonrakı dönəmdə 

beynəlxalq aləmdə baĢ vermiĢ 3 böyük sarsıntının tərkib hissəsidir. Bunlar: 

1.1991-ci ildə SSRĠ-nin dağılması ilə yaĢanan geopolitik sarsıntı. Bu sarsıntı Asiyada yeni 

mənzərənin yaranması ilə nəticələndi. Bu dövrdə azadlıq və demokratiya yüksələn dəyərlər oldu. 

2.2001-ci il 11 sentyabr hadisələri ilə yaĢanan sarsıntı sonrası təhlükəsizlik məsələləri. Bu dö-

nəmdə ümumilikdə qlobal təhlükəsizlik sistemi prioritet oldu. 

Türkiyənin Xarici ĠĢlər naziri Ə.Davudoğluna görə, üçüncü dönəmin ən əhəmiyyətli hadisə-

ləri, Orta ġərqdə və Avropada baĢ verən dəyiĢikliklər, bu iki dəyiĢikliyin kəsiĢmə nöqtəsi olan Ağ-

dəniz hövzəsində yaĢanan hadisələrdir (11). Bu yanaĢmada ―Ərəb baharının‖ 2010-cu il Avropa 

böhranına ―paralel yaĢanması‖ haqda fikrin də təsadüfi olmadığını qeyd edən müəlliflər də var (12). 

―Ərəb baharı‖ndan bəhs edərkən haqqında danıĢılmaması mümkün olmayan məsələlərdən biri 

də, proseslərin baĢ verməsində qırmızı xətlə keçən ―sosial Ģəbəkələrin rolu‖ məsələsidir. ―Ərəb ba-

harı‖nın, ġimali Afrika və Yaxın ġərq hadisələrinin təĢkilində sosial Ģəbəkələrin rolu haqqında həm 

analitiklər, həm də hadisələrin iĢtirakçıları çox danıĢır, ―Ərəb baharı‖nı ―internet inqilabları erası-

nın‖ baĢlanğıcı kimi qiymətləndirirlər. Hətta hadisələrin ən məĢhur iĢtirakçıları olan misirli blogger 

Vael Qonim və tunislı blogger Lina Ben Menninin adları 2011-ci ildə Nobel mükafatına təqdim edi-

ləcək namizədlər sırasında hallanırdı. Amerikanın ―Time‖ jurnalı V.Qonimi 2011-ci ilin ―Ən nüfuz-

lu adamı‖ elan etmiĢdi (9). 

Bu gün 100 ən reytinqli saytlar arasında 20-si klassik sosial Ģəbəkələrdir, 60-ı isə bu və ya 

digər səviyyədə sosiallaĢmıĢ saytlardır ki, Ərəb dünyasında baĢ verən iqtisadi və siyasi dəyiĢi-

kliklərin  aktuallaĢmasında əvəzedilməz rol oynamıĢdır. Təsadüfi deyildir ki, sosial Ģəbəkələrdən 

istifadə edən insanların 78 faizi isə orada yayımlanan məlumatların adekvatlığına inanır və bu 

göstərici kütlələrin manipulasiyasının böyük dövlətlər tərəfindən həyata keçirilməsini stimul-

laĢdırmıĢdır. Bu gün tam əminliklə demək olar ki, sosial Ģəbəkələr internetin mərkəzinə 

çevrilmiĢdir. Qeyd etdiyimiz kimi sosial Ģəbəkələrin hər biri müəyyən sosial qrupları cəlb etməyə 

3.2008-ci ildə ilk dalğaları hiss olunan 2010-cu il Avropa böhranı və ona paralel yaĢanan 

Ərəb baharı sarsıntısı. 
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çalıĢmaqla region üzrə inqilabların və ziddiyətlərin yayılması istiqamətində maraqlarını realizə 

etmək məqsədi daĢıyırlar. Məsələn, Twitter daha çox mikroblogçuluq kimi istifadə olunan Ģəbəkə 

olsa da Ərəb baharı proseslərinin davam etdiyi dönəmdə hadisələrin ictimailəĢməsi və sosiallaĢması 

istiqamətində mühüm rol oynamıĢdır. Ənənəvi KĠV vasitələrindən fərqli olaraq sosial Ģəbəkələrə 

qanunazidd təcavüzə və qarĢıdurmaya gətirə biləcək məlumatların yayılmasına nəzarət etmək çətin-

dir və bu Ərəb baharı kimi böyük konfliktlərə gətirib çıxarır. 

Bu prosesin adı bahar olsa da, o, dünyanı çox ―üĢüdür‖. Artıq Türkiyə, Ġran, Ġraq, Misir, 

Səudiyyə Ərəbistanı, Pakistan, Orta Asiya dövlətləri bu prosesin necə nəticələnəcəyi barədə 

düĢünürlər. ABġ, Avropa Birliyi, Rusiya və Çin kimi dövlətlər də ―bahar‖ın kimə daha çox dağıdıcı 

təsir edəcəyini müzakirə edirlər; məsələn, okeanın o tayında Ġrana qarĢı müdaxilənin müxtəlif vari-

antları dövriyyəyə buraxılıb. Türkiyənin həmin proseslərdə hansı rol oynadığı haqqında fərqli 

fikirlər səslənməkdədir. Bir sözlə, Yaxın və Orta ġərqdəki proseslərin dünyanı tam qarıĢdırmaqda 

olduğu haqqında fikirlər çoxalır. Elə bir təsəvvür yaranır ki, bundan sonra hansı dövlətdə hansı 

proseslərin gedəcəyini proqnozlaĢdırmaq çox çətinləĢib. Burada həqiqət də var, ancaq üzərində 

düĢünüləsi məqamlar da az deyildir.  

Birincisi, ərəb dövlətlərində baĢ verənlər Ġsrail faktorunu unutmamağı tələb edir. Ġsrail re-

gionda hakim mövqedə olmaq iddiasını gizlətmir. Eyni zamanda, ərəb dövlətlərində özünə loyal 

siyasi qüvvələrin hakimiyyətə gəlməsində maraqlıdır. Siyasi təhlilçilər isə inqilab baĢ verən ərəb 

ölkələrində daha çox islam ideologiyasına üstünlük verənlərin, əsasən, antiisrail əhval-ruhiyyəli 

qrupların nüfuz qazandığını vurğulayırlar. Bu sırada ―Əl-Qaidə‖ ilə ―Müsəlman qardaĢlar‖ının 

adlarını tez-tez çəkirlər. Deməli, bir tərəfdən, Ġsrail üçün müsəlman ölkələrində savaĢın olması 

sərfəlidir, digər tərəfdən, hakimiyyətə kimlərin gəlməsi məsələsi açıqdır. Bu prosesin Ġsrail üçün 

―astarı üzündən baha ola bilər‖. BaĢqa tərəfdən isə Ġsrail Türkiyənin timsalında güclü regional lid-

erlə üz-üzə qalıb. Türkiyə son ərəb proseslərində bölgə liderliyinə iddiasını qəti Ģəkildə bildirib və 

Ərdoğanı bəziləri bütün müsəlman dünyasının lideri hesab edirlər. 

BaĢqa bir cəhət Ġranla bağlıdır. Ġran Suriyanı aktiv müdafiə etməyə məcburdur. Bu onun son 

qalası ola bilər. Çünki inqilablar meydana heç də Ġrana sərf edən siyasi qruplaĢmalar çıxarmır və 

rəsmi Tehranın radikal siyasi qruplara təsiri azalır. Bu məqam rəsmi Tehran üçün çox mühümdür. 

Çünki illərdir ki, Ġran ərəb dövlətlərinə və Qərbin oradakı dayaqlarına məhz radikal dini düĢüncəli 

qruplar vasitəsilə təsir edirdi. 

Rusiya məsələsinin əhəmiyyəti böyükdür; məsələn, bu ölkənin BaĢ naziri Vladimir 

Putin  Rusiya telekanallarına verdiyi müsahibədə maraqlı bir fikir bildirib. O vurğulayıb ki, ―Əsas 

mübarizə dünya liderliyi uğrunda gedir və biz burda Çinlə mübahisə etməyə hazırlaĢmırıq. Burada 

Çinin baĢqa rəqibləri vardır. Qoy onlar da öz aralarında dartıĢsınlar‖. Yəni ―ərəb baharı‖ daha 

böyük miqyasda aparılan geosiyasi oyunların bir parçasıdır. Rusiya həmin proseslərə qlobal mi-

qyasda aparılan oyunların məntiqi prizmasında reaksiya verəcəkdir. V.Putinin bu fikri, ümumiy-

yətlə, ―ərəb baharı‖ adlanan prosesin qaranlıq olduğu, bunun arxasında duran əsl məqamların ta-

mamilə indi KĠV-də təqdim edildiyindən fərqli ola biləcəyini ifadə etməkdədir.  

Problemin maraqlı və düĢündürücü tərəfi odur ki, bu proseslər konkret ərəb dövlətlərinin dax-

ili etnik, siyasi, psixoloji və ideoloji ziddiyyətlərinə bağlı olsa da, qlobal miqyasda 

dəyərləndirilmələr daha çox geosiyasi kontekstdə aparılmaqla sosial media vasitəsi ilə həyata 

keçirilir ki, məsələnin mühüm tərəfi də bundan ibarətdir. 

―Ərəb baharı‖nın ilk günlərindən Facebook, Twitter və YouTube saytlarının mitinqlərin və 

nümayiĢlərin təĢkilində, xəbərlərin ötürülməsində əsas rol oynadığı qeyd edilir. Noutbook, Black-

Berry və iPhone-ların vasitəsilə insanların bir-birini məlumatlandırdığı, həmfikirləri ilə əlaqə 
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saxladığı, məlumat ötürdüyü, etiraz aksiyaları təĢkil etdiyi bildirilir. Misirdə isə hətta hökumət nü-

mayəndələrinin də internetdən istifadə etdiyi haqda məlumatlar var. Belə ki, əvvəl internetin bağ-

lanmasına baxmayaraq, növbəti hökumət böhranı zamanı BaĢ nazir Ġsam ġərifin 6 gün ərzində bağlı 

saxlanmıĢ internet vasitəsilə ―nazir postuna kimlərin təyin edilməsi‖ ilə bağlı Facebookda sorğu 

keçirdiyi məlumdur. Ümumiyyətlə, haqqında danıĢılan məsələlərə münasibətdə fikirlər müxtəlifdir. 

Hadisələrin iĢtirakçıları baĢ verənləri ―kommunikasiyaya əsaslanan inqilab‖ adlandırırdılar. Ek-

spertlər arasında isə məsələyə münasibət birmənalı deyil. Onlardan bəziləri deyilənləri ciddi qəbul 

etmir və bunların sadəcə Facebook və Twitter saytları üçün növbəti reklam aksiyası olduğu fikrini 

irəli sürürlər. Digər bir qismin fikirlərinə görə, əvvəlki illərdə edilən cəhdlər uğursuz olsalar da 

(məsələn, Tibetdə, Qırğızıstanda), 2011-ci ilin əvvəllərində ərəb ölkələrində baĢ verənlər artıq yeni 

eranın - ―internet inqilabı erası‖nın baĢlandığını əyani Ģəkildə göstərdi (10). ĠREX Beynəlxalq me-

dia proqramının direktoru, Yaxın ġərqdə və keçmiĢ Sovetlər Ġttifaqı ərazisində müstəqil Kütləvi Ġn-

formasiya Vasitələri və məhkəmə islahatlarının inkiĢafı proqramının inzibatçısı M.Mirnıy belə 

hesab edir ki, internerdən yalnız nümayiĢlərin koordinasiya edilməsində istifadə edildiyini güman 

etmək səhv olar. KĠV-lərin ciddi dövlət nəzarətində olduğu ölkələrdə Facebook və Twitter minlərlə 

insanların küçələrə çıxarılması üçün mühüm vasitə olub. Amma eyni zamanda, məsələlərin baĢqa 

tərəflərini də görmək lazımdır. Ġnternet sadəcə ―barıt dolu çəlləyin partlamasına səbəb olan kibrit 

çöpü funksiyasını yerinə yetirib‖ (10). Sonda qeyd etməyi lazım bilirik ki, istənilən halda sosial 

medianın günümüzdə insanlara və cəmiyyətdəki duruma çox böyük təsir gücünə malik olması 

danılmaz faktdır. 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Samuel P.HUNTINGTON. Democracy's Third Wave. Journal of Democracy, Vol.2, No 

2, Spring 1991, pp. 12-34 

https://muse.jhu.edu/login?auth=0&type=summary&url=/journals/journal_of_democracy/

v002/2.2huntington.pdf   

2. Seymour M.LIPSET. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development 

and Political Legitimacy. The American Political Science Review, Vol. 53, No.1. (1959), 

pp. 69-105 http://www.citeulike.org/user/kokarev/article/2755836 

3.  Mahdi Darius NAZEMROAYA. Plans for Redrawing the Middle East: The Project for a 

―New Middle East‖. - http://www.globalresearch.ca/plans-for-redrawing-the-middle-east-

the-project-for-a-new-middle-east/3882 

4.  Новый глава Египта готов пересмотреть договор с Израилем / 

http://www.mignews.com/news/politic/world/250612_155004_23962.html 

5. Morsi to rethink Israel peace pact / http://www.heraldsun.com.au/archive/news/islamist-

morsi-elected-egypts-president/story-e6frf7lf-1226407313150 

6. Egypt denies Morsi gave interview to Iran's Fars agency / 

http://english.ahram.org.eg/News/46170.aspx 

7. Egyptians break into Israel Embassy in Cairo / 

http://www.washingtontimes.com/news/2011/sep/9/egyptians-break-israel-embassy-

cairo/ 

8. Egypt's Brotherhood warns US over aid cut-off / 

http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/02/2012216192619753593.html 

http://www.globalresearch.ca/author/mahdi-darius-nazemroaya


314 
 

9. The 2011 TIME 100. Wael Ghonim. Spokesman for a Revolution / 

http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,2066367_2066369_20664

37,00.html  

10. Роль социальных сетей в организации «арабской весны» / 

http://www.memoid.ru/node/Rol_socialnyh_setej_v_organizacii_arabskoj_vesny 

(15.11.2013) 

11. Ahmet DAVUTOĞLU. Tarihin arkasında koĢulmaz, içinde koĢulur, önünde gidilir // 

―EkoAvrasiya‖ Ekonomik ve Srtatejik AraĢtırmalar Dergisi, 2013, №1(21), səh.30-32 

12. Cavid ƏLĠSGƏNDƏRLĠ. ―Ərəb bahari‖: geosiyasi və geoiqtisadi maraqların qarĢılıqlı 

təsiri // Tarix və onun problemləri, Bakı, 2013, №4, s.263-272. 

13. Cavid ƏLĠSGƏNDƏRLĠ. ―Ərəb bahari‖. Tarixi-xronoloji arayiĢ / ―Geoiqtisadiyyat və 

geosiyasətin qarĢılıqlı təsiri‖ mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransın material-

ları. Bakı, 2014, s.130-135. 

  



315 
 

Fərhad AYDINLI, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

Günay HƏSƏNOVA, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 
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Xəzər hövzəsi enerji qaynaqları tarix boyunca böyük dövlətlərin imperialist siyasətinin gün-

dəmində yer almışdır. Bu region zəngin neft və təbii qaz ehtiyatları baxımından 21-ci əsrin enerji 

istehsalının mərkəz nöqtələrindən biri olaraq görülməkdədir. Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarının 

bölünməsi ətrafında ortaya çıxan mübarizələr hələ də davam etməkdədir. Məqalənin mövzusu 

Xəzərdəki enerji ehtiyatları, bu resurslar ətrafında toqquşan maraqlar və bu maraqlar çərçivəsində 

meydana çıxan problemlərin siyasətə təsiridir. Lakin məqalədə Azərbaycan Respublikasının enerji 

siyasətinə daha çox üstünlük verilmiş və Xəzər regionu ölkələrinin enerji siyasətləri təhlil 

edilmişdir.Bununla yanaşı Avropanın Rusiyadan asılılığını aradan qaldıran alternativ enerji 

mənbələri , bu baxımdan neft-qaz boru kəmərlərinin rolu araşdırılmış və Xəzərin hüquqi statusu ilə 

bağlı məsələlərə diqqət yetirilmişdir. 

Açar sözlər: Xəzər dənizi, enerji siyasəti, Azərbaycan, Rusiya, Şahdəniz layihəsi, TANAP, 
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ОБЩИЙ ОБЗОР, ИНТЕРЕСЫ, ИНОСТРАННЫЕ АКТЕРЫ, ПРАВОВАЯ СТАТУЯ 

 

Энергоресурсы Каспия на протяжении всей истории имело место в повестке дня 

великой империалистической политики. Регион богат запасами нефти и природного газа 

поэтому 21 век рассматриваетсякак, центральнaя точка производство энергии в качестве 

одного из координаторов. Проблемы возникшие вокруг разделения энергетических ресурсов 

Каспийского бассейна до сих пор продолжается. Тема этой статьи о ресурсах в 

энергетических резервах Каспийского моря вокруг которых возникает столкновения 

интересов и проблемы влияющие на политику в рамках этих интересов. Но встатьи отдали 

предпочтени еэнергетической политики Азербайджанской Республики и Энергетическая 

политика Каспийского региона были проанализированы. При этом, устраняя зависимость 

Европы от России альтернативными источниками энергии в связи с этим была исследована 

роль нефтегазопроводов и внимание было уделено вопросам, касающимся правового 

статуса Каспийского моря.  
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ENERGY POLICY IN THE CASPIAN REGION:  

GENERAL REVIEW, INTERESTS, FOREIGN ACTORS, THE LEGAL STATUS 

 

Throughout the history, the Caspian Sea energy basin occupied an important place in the 

agenda of the policies of the imperialist powers. Caspian Basin seems as a focus point of energy 

production in 21th century with its substantial oil and natural gas reserves. Nowadays those strug-

gles still continue. The high resources and sharing of these resources is still producing big prob-

lems. Energy resources in the Caspian Sea, conflicting interests around these issues and emerging 

issues within the resources affecting policy the subject of the article. However, given preference the 

energy policy of the Republic of Azerbaijan and Caspian countries' energy policies have been ana-

lysed in article. In addition, alternative energy sources which eliminating Europe's dependence on 

Russia, at this point the role of oil and gas pipelines have been investigated and focus on issues re-

lated to the legal status of the Caspian Sea. 

Key words: Caspian Sea, energy policy, Azerbaijan, Russia, Shah Deniz project, TANAP, legal 

status 

 

Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində enerji kimi strateji amil dövlətlərin xarici siyasəti-

ni tənzimləyən, istiqamətləndirən əsas faktorlardan birinə çevrilmiĢdir. Enerji anlamı həm iqtisadi, 

həm də geostrateji aspekt baxımından nəzərdən keçirilməlidir. Enerji amilinin istər idxalatçı, istərsə 

də ixracatçı dövlətlərin iqtisadiyyatına birbaĢa təsiri, enerji resurslarının bir neçə siyasi cəhətdən 

qeyri-sabit regionlarda cəmləĢməsi onun önəmini daha da artırır. Dünya təsdiq olunmuĢ neft 

ehtiyatlarının 85%-i 10 ölkənin, qaz ehtiyatlarının 81%-i 11 ölkənin payına düĢür (1, səh 6). Enerji 

istehsal bölgələri ġimali və Orta Amerika, Yaxın ġərq, Rusiya, Xəzər hövzəsi, Mərkəzi Asiya 

olduğu halda, istehlak zonaları ġimali Amerika, Avropa, Yaponiya, Çin, Uzaq ġərq ölkələridir. 

Bügün dünyada istehlak olunan enerji bir çox enerji resurslarından əldə olunmasına baxmayaraq, 

neft (33%), qaz (24%) və kömür (30%) dünya enerji tələbinin 87%-ni təĢkil edir və yaxın 20 il ər-

zində bu göstəricidə ciddi dəyiĢikliklərin olmaması proqnozu dövlətlərin enerji bölgələrində aktiv 

siyasət aparmalarını vacib edir (2). Əgər 1990-cı illərin əvvəlinədək dövlətlər arasındakı mübarizə 

daha çox ideoloji çərçivədə gedirdisə, ―soyuq müharibə‖nin sonu, SSRĠ-nin dağılmasıyla bu müba-

rizə iqtisadi rəqabətə döndü və bu rəqabətin əsas ünsürü olan enerji faktorunun önə çıxmasına səbəb 

oldu. 1973-cü il neft böhranından sonra istehsalçı, neft idxal edən dövlətlərin xarici siyasətində pri-

oritet kimi diversifikasiya amili əsas meyar olaraq qəbul edildi. Bu baxımdan 90-cı illərdə Xəzər 

hövzəsində yeni dövlətlərin yaranması və dünya neft, qaz ehtiyatlarının önəmli bir qisminə sahib 

olmaları istər qonĢu dövlətlərin, istərsə də enerji ehtiyacı olan böyük dövlətlərin regiona olan mara-

qlarını artırdı. 

Dünyanın ən böyük daxili (qapalı) su hövzəsi olan Xəzər dənizi geosiyasi mövqeyi və zəngin 

karbohidrogen ehtiyatları baxımından önəmli regionlardan biri hesab olunur. Xəzərin təbii 

ehtiyatları haqqında müxtəlif mənbələrdə fərqli məlumatlar mövcuddur. ABġ-ın Enerji Ġnformasiya 

Adminstrasiyasının (U.S. EIA) statistik məlumatlarına görə, Xəzərdə kəĢf olunmuĢ 48 milyard barel 
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neft və 8,2 trln m
3
 dəyərində enerji ehtiyatları mövcuddur. Neft ehtiyatlarının 41%-i (19.6 mlrd 

bareli), qaz ehtiyatlarının 36 %-i (3 trln m
3
-i) dəniz (offshore) yataqlarında cəmlənib. Resurların 

uyğun olaraq 35% və 45%-i quruda yerləĢən (onshore) yataqlardadır. Qalan ehtiyatlar isə sahildən 

100 mil uzaqlıqdadır. EĠA-nın məlumatlarına əsasən, kəĢf olunmamıĢ, ehtimal olunan neft 

ehtiyatları 20 milyard barel, qaz ehtiyatları isə 7 trln m
3
 həcmində dəyərləndirilir (3, səh 9). 

Xəzər regionu əsas ixrac istiqaməti sayılan Avropanın enerji təminatında hələ ki, böyük rol 

oynamasa da, Avropa Ġttifaqı bu regionu əsas diversifikasiya strategiyası kimi qəbul edir. Ümumiy-

yətlə Xəzər regionu baxımından da ən optimal variant məhz Avropadır. Yaranan qarĢılıqlı ehtiyac 

çərçivəsində formalaĢan enerji münasibətləri  hər iki tərəfin maraqlarının yaxınlaĢmasına Ģərait 

yaradır. Regionda aparıcı neft istehsalçıları Azərbaycan və Qazaxıstandır. Azərbaycan istehsal 

etdiyi neftin 100%-ni, Qazaxıstan isə 92%-ni məhz Xəzər hövzəsindən əldə edir. Hal-hazırda Xəzər 

regionunda günlük 2.6 milyon barel neft istehsal olunur ki, bu da dünya neft istehsalının 3%-i, AĠ 

neft ehtiyacının (günlük 12,8 milyon barel) 20%-i həcmindədir. Lakin region avropa neft 

ehtiyacının 6-7%-ni ödəyir. Avropa neft təchizatında Rusiya 33%, Norveç 12%,  Orta ġərq 15%, 

Afrika regionu isə 25%-lik paya sahibdir. Burada bir neçə məqama diqqət yetirmək lazımdır:  

 Avropanın neft idxalında Rusiyanın payı Avropa ölkələrini (hətta bəzi cənub-Ģərqi avropa 

ölkələrinin Rusiyadan 90-100% asılılığı mövcuddur) alternativ istiqamətlər tapmaqla bu asılılığı ən 

az 20%-ə endirməyə məcbur edir.  

 ABġ və Rusiya arasında baĢ verən ―2-ci Soyuq müharibə‖, neftin qiymətinin, rublun 

dəyərinin kəskin azalması, Rusiyanın düĢdüyü durum onun Avropaya ixrac etdiyi neft və qazdan 

siyasi məqsədlər üçün istifadə etməsinə gətirib çıxara bilər. 

 Orta ġərqdə baĢ verən proseslər, Ərəb baharı dalğasının davamı, xüsusilə son dövrlər 

Yəmən böhranı, bu regiondan gələn 15%-i də təhlükə altında qoyur. 

 

Bu məqamlara nəzərə alaraq aĢağıdakı variantlar təklif oluna bilər: 

 

 Xəzər regionunun Avropa neft idxalında yerini 12-15%-ə qaldırmaq, bu da praktiki olaraq 

mümkündür, 

 Zəngin Qazaxıstan neftinin Rusiya üzərindən deyil, Xəzər vasitəsilə nəqlini həyata 

keçirmək, 

 Ġrana qarĢı sanksiyaları aradan qaldıraraq, kompromisə gedərək Ġran neftinin Avropaya 

ixracını təmin etmək, (nəzərə alsaq ki, neft yataqları qərbdə yerləĢir, bu əlavə üstünlük deməkdir) 

 Ukraynada baĢ verən proseslərin yekunu olaraq tranzit bölgə ―statusunu‖ Türkiyə ilə əvəz 

etmək, bununla da Xəzər regionu, Ġran və Orta Ģərq neftinin Türkiyə üzərindən Avropaya nəqlinə 

nail olmaq. 
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Xəzər hövzəsində olan neft və qaz ehtiyatlari, EIA/2014 

Ölkələr Neft (mlrd barel) Qaz (trln m
3
) 

AZƏRBAYCAN 8.5 1.5 

Dənizdə 6.8 1.3 

Quruda 1.7 0.2 

ĠRAN 0.5 0.05 

Dənizdə 0.5 0.025 

Quruda - 0.025 

QAZAXISTAN 31.2 2.95 

Dənizdə 15.7 1.05 

Quruda 15.5 1.9 

RUSĠYA 6.1 3.1 

Dənizdə 1.6 0.4 

Quruda 4.5 2.7 

TÜRKMƏNĠSTAN 1.9 0.5 

Dənizdə 1.1 0.2 

Quruda 0.8 0.3 

ÜMUMĠ 48.2 8.2 

Dənizdə 19.6 2.9 

Quruda 28.6 5.3 

 

Xəzər neft strategiyasında dövlətlər arasında müəyyən uyğunluq olsa da, qaz aspektindən 

baxıldıqda bunu demək bir o qədər də asan deyil. Ġstər Xəzərin hüquqi statusu məsələsində regionun 

əsas neft istehsalçıları olan Qazaxıstan və Azərbaycanın uyğun siyasi kursu, istərsə də Rusiyanın bu 

məsələyə yumĢaq yanaĢma tərzi, qaz siyasətində özünü biruzə vermir. Xəzərin qaz resurslarını qısa 

olaraq statistik analiz edək: 

 Xəzərin qaz resursları (8,2 trln m3
) dünya qaz ehtiyatlarının 4,5%-i həcmində dəyərləndirilir.  

 Xəzər regionu əsasən Azərbaycan üçün xüsusi iqtisadi önəm kəsb edir, belə ki, istehsal 

olunan qazın 100%-i məhz Xəzər dənizi hesabına formalaĢır.(Qazaxıstanda bu göstərici 74%-ə 

bərbabərdir) 

 Rusiya Xəzərdə 3,1 trln m
3
, Türkmənistan isə 0,5 trln m

3
 qaz ehtiyatlarına malikdir. Bu isə 

böyük qaz istehsalçıları üçün olduqca kiçik faizlərdir. (Rusiyanın ümumi qaz ehtiyatlarının 10%-i, 

Türkmənistanın 3%-i həcmində) 

 Ġran isə Xəzərdə ciddi rezervlərə malik deyil, 2011-ci ildə Ġranın Energetika nazirinin 

Xəzərdə 1,5 trln m
3
 həcmində qaz ehtiyatlarına sahib Sərdar yatağının kəĢfi iddiasını irəli sürsə də, 

hələ dəqiq məlumat yoxdur. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, regionda yalnız Azərbaycan qazdan siyasi 

məqsədlərdən daha çox iqtisadi məqsədlər üçün istifadə edir. Nəzərə alsaq ki, dünya qaz 

ehtiyatlarının 45%-i məhz 3 Xəzər hövzəsi ölkəsində (Rusiya-31,3 trln m
3
, Ġran-33,8 trln m

3
, Türk-

mənistan-17,5 trln m
3
) cəmləĢib və bu ehtiyatların sadəcə 7%-i Xəzər dənizində yerləĢir, o zaman 

region ölkələri üçün qazdan siyasi istifadə normal haldır. Xüsusilə hüquqi status məsələsində Tü-

rkmənistan və Ġranın qeyri-konstruktiv mövqeyi bunu deməyə əsas verir. Bunu birbaĢa olaraq Rusi-
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yanın təzyiqi kimi də qiymətləndirmək olar, çünki Rusiya artıq 2001-ci ildən Azərbaycan, 

Qazaxıstanla dənizdə olan problemlərini (dəniz dibinin sektorlara bölünməsi) həll edib və özünü 

məsələnin həllinə kömək edən dövlət kimi göstərmək istəyir, lakin Xəzərin statusunun həlli Rusiya 

maraqlarına cavab vermir, bunun üçün də əsasən Türkmənistana, lazım gələrsə, Ġrana təzyiqlər olu-

nur. Türkmənistan Azərbaycanla Kəpəz yatağını müzakirə etməkdənsə, Xəzərin statusunda razılığa 

gəlib TransXəzər layihəsini reallaĢdırma imkanını artıra bilər və bununla da Mərkəzi Asiya enerji 

ehtiyatlarının Avropaya istiqamətlənməsi prosesi sürətlənər. TransXəzər layihəsi ətrafında 1998-

2000-ci illər arasında gedən qızğın müzakirə və mübahisələrin sonunda da layihə Rusiya tərəfinin 

siyasi, iqtisadi təzyiqləri nəticəsində iflasa uğramıĢdır. Halbuki o zaman 1998-ci ildə Türkiyə və 

Türkmənistan arasında ―Xəzər vasitəsilə Türkmənistan-Türkiyə-Avropa boru xətti‖ proyekti hazır-

lanmıĢ və dövlət baĢçıları tərəfindən inĢası ilə bağlı razılaĢma əldə olunmuĢdur. Hətta 1999-cu ildə 

ATƏT-in Ġstanbul sammitində hökümətlərarası (Türkiyə, Azərbaycan, Türkmənistan və ABġ) 

sənəd də imzalanmıĢdır (4, səh 100). Məhz BTC və TransXəzər kimi böyük neft və qaz layihələrin-

in reallaĢdırılması imkanının artması o dövrdə Rusiya və Ġranın ―hüquqi status‖ bəhanəsiylə 

məsələyə birbaĢa müdaxiləsi ilə nəticələnmiĢdir ki, bu da TransXəzərin iflasına gətirib çıxarmıĢdır. 

Göründüyü kimi bugünki Ģərtlər Rusiyanın xeyrinədir, Xəzərdə olan maraqlarından əl çəkmək 

niyyətində deyil, Azərbaycanın ardından Türkmənistanı da itirmək istəmir və Türkmənistanın azad 

qərar vermə imkanına hələ ki, sahib olduğu görünmür.  

Hal-hazırda Xəzərin enerji ehtiyatlarından tam istifadə etmək mümkün deyil, bunun üçün 

Xəzərin hüquqi statusu öz həllini tapmalıdır. Bu məsələ isə illərdir tərəflərin qeyri-konstruktiv 

mövqeyi nəticəsində öz həllini tapa bilmir. Xəzərin hazırkı statusu 1921-ci il fevralın 26-da im-

zalanmıĢ Rusiya-Ġran dostluq müqaviləsi, həmçinin 1940-cı il martın 25-də imzalanmıĢ Ticarət və 

Gəmiçilik haqqında 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. 1996-cı il noyabrın 12-

də AĢqabadda Xəzəryanı ölkələrin qarĢılıqlı razılaĢmasına əsasən, hazırkı hüquqi rejim və 

razılaĢmalar yeni Konvensiya 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 (5, səh 669). Xəzərin hüquqi statusunu enerji aspektindən analiz edək: 

 Rusiya Xəzərdə olan maraqlarından əl çəkmək istəmir, sahib olduğu enerji resursları 

Xəzərdə olan enerji ehtiyatlarından olduqca çoxdur və Rusiyanın Xəzərdə ticari maraqlardan çox 

siyasi maraqları var. Xəzərin statusunun həll olunması Rusiya tərəfdən arzuolunan hal deyil, çünki 

burda istər Qazaxıstan neftinin, istər Türkmənistan qazının Avropaya nəqli prosesi mümkün ola 

bilər. Digər tərəfdən statusun həll olunması, Azərbaycanın təklif etdiyi ―dəniz dibinin və dərin-

liklərinin milli sektorlara bölgüsü‖ ilə yalnız Azərbaycan digər 4 dövlətlə təbii sərhəd hüququ əldə 

etmiĢ olur və bu da Rusiya-Ġran geostrateji tərəfdaĢlığına zərbədir (6, səh 44-45). Ġranın da regionda 

maraqları yalnız siyasi xarakter daĢıyır və zaman zaman Azərbaycana təzyiq metodu kimi istifadə 

olunur. 

 Türkmənistanın Xəzərdə apardığı siyasət birbaĢa olaraq Rusiyanın Xəzərdə aparmaq 

istədiyi, lakin Rusiya adından apara bilmədiyi siyasətin təzahür formasıdır və hər vəchlə Türkməni-

stan üzərində iqtisadi və siyasi təsirlərdən istifadə edərək, onun bu siyasəti davam etdirməsinə 

çalıĢacaqdır. Çünki Xəzər probleminin həlli Rusiyaya heç bir halda avantaj qazandırmır, əksinə bir 
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çox hallarda istər Xəzər regionunda, istər Cənubi Qafqazda, istərsə də Mərkəzi Asiyada öz təsir im-

kanlarını itirmə təhlükəsi ilə qarĢılaĢa bilər.   

 Xəzər dənizində ticari marağı olan dövlətlər Azərbaycan və Qazaxıstandır. Bu iki dövlət 

həm hüquqi status məsələsində müəyyən razılıq əldə ediblər, həmçinin Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəməri 

vasitəsilə sıx əməkdaĢlığa malikdirlər. Lakin bu enerji əməkdaĢlığını daha üst səviyyəyə qaldırmaq 

mümkündür. Türkmənistanla alınmayan TransXəzər layihəsini məhz Qazaxıstanla reallaĢdırmaq 

olar, lakin Rusiya amilinin illər əvvəl aktual olan ―Aktau-Bakı boru xətti‖ layihəsinin iflasında 

oynadığı rol kimi yenidən bu layihənin reallaĢmaması üçün öz təsir vasitələrindən istifadə edəcəyi 

aydındır. 

Göründüyü kimi Xəzərin statusunun reallaĢması hələ ki, maraqlar çərçivəsində deyil və bu ni-

zamlanma prosesinin yaxın gələcəkdə həll olunması proqnoz edilmir. Lakin 1982-ci ildə ―Soyuq 

müharibə‖nin Ģərtləri altında illər sonrası müzakirələrdən sonra 120 dövlət (dəniz hüququ ilə bağlı) 

ortaq məxrəcə gəlməyi bacarıbsa, Xəzərin hüquqi statusunun nizamlanmasının da, əlbətə ki, bir 

formulu vardır. 

Xəzərin neft və qaz resurslarının Avropaya istiqamətləndirilməsi sahəsində əsas rol 

Azərbaycana məxsusdur. Son dövrlər həyata keçirilən strateji layihələr Avropa Ġttifaqı üçün 

Azərbaycanın önəmini daha da artırmıĢdır. 1994-cü ildən Azərbaycan Dövlət Neft ġirkəti (ARDNġ) 

xarici neft Ģirkətlərinin konsorsiumları ilə 25-dən çox PSA tipli (Production Sharing Agreement, 

hasilatın pay bölgüsü) saziĢlər imzalamıĢdır. Neft strategiyasının ardınca son dövrlər Azərbaycan 

―yeni qaz siyasəti‖ həyata keçirməyə baĢlamıĢdır. Təsadüfi deyildir ki, Azərbaycan regionda (Rusi-

ya istisna) beynəlxalq bazarlara qaz ixrac edən yeganə dövlətdir. ġahdəniz 2, Trans Anadolu qaz 

kəməri (TANAP), TransAdriatik qaz kəməri (TAP) çərçivəsində atılan addımlar Azərbaycanın re-

gionda hakim rolunun artmasına gətirib çıxarmıĢdır və Azərbaycan Avropa Ġttifaqı üçün uzun-

müddətli perspektivdə strateji qaz ixrac edən tərəfdaĢ olmaq niyyətindədir. Bunun üçün 

Azərbaycanın əsas qaz yatağı olan ġahdəniz yatağı istiqamətində uğurlu siyasət həyata keçirilir. 

1999-cu ildə  kəĢf edilmiĢ və təbii qaz resursları 1,2 trln m
3
 təxmin edilən ġahdəniz yatağı üçün 

1996-cı ildə 7 neft Ģirkəti və Azərbaycan arasında hasilatın pay bölgüsü tipli saziĢ imzalanıb (7, səh 

106). 2036-cı ilə qədər etibarlı olan layihənin ən böyük payçıları BP (25,5%) və Norveçin StatOyl 

(25,5%) Ģirkətidir. Bu yataqdan çıxacaq olan qaz 2018-ci ildə yekunlaĢacaq TANAP qaz kəməri 

vasitəsilə Türkiyəyə və Avropaya nəql olunacaq. Artıq 2015-ci il, martın 17-də Qarsda TANAP-ın 

təməlqoyma mərasimi keçirilib. Ġlk mərhələdə 16 mlrd m
3
 qaz ixracı, sonrakı mərhələlərdə uyğun 

olaraq 23 və 31 mlrd m
3
 qaz ixracı nəzərdə tutulmuĢdur (8). (Layihə çərçivəsində 6 mlrd m

3
 qaz 

Türkiyəyə, 10 mlrd m
3
 TAP vasitəsilə Avropa üçün nəzərdə tutulub. Pay bölgüsü: SOCAR 58%, 

BOTAġ 30%, BP 12%) Bu layihə ətrafında bir sıra maraqlar mövcuddur: 

 ABġ və Avropa Ġttifaqının maraqları Rusiya amilinin regiona təsirini neytral vəziyyətdə 

saxlamağa yönəlib. Həmçinin Rusiya qaz idxalının azaldılması məqsədi də bu maraqlar içəris-

indədir. Digər tərəfdən layihənin reallaĢdırılması gələcəkdə TransXəzər üçün də yeni bir yolun 

açılmasına səbəb ola bilər. Bu Avropa üçün iqtisadi, ABġ üçün isə Rusiyanın ―arxa bağçasına‖ 

girmək baxımından birbaĢa siyasi maraqdır. 

 Layihədə əsas maraqlı tərəflərdən biri də Türkiyədir. Türkiyə son dövrlər enerji siyasəti 

aspektindən ―körpü‖ rolunu oynamaq, Ģərqin zəngin ehtiyatları və Qərbin effektli bazarları arasında 

geostrateji mövqeyə sahib olan ölkə mövqeyindən lazımınca istifadə etmək niyyətindədir (9, səh 

181). Məhz buna görə Türkiyə enerji layihələrində və infrastrukturlarında pay qazanmağa səy 

göstərir. Digər baxımdan Türkiyə tranzit ölkə kimi Avropaya gedən xəttlərə nəzarət etməklə bundan 
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AĠ-na qarĢı bir vasitə kimi istifadə edə bilər. Həmçinin Azərbaycanla uğurlu qaz tərəfdaĢlığı Türki-

yəyə Rusiyadan asılılığı bir qədər azaltmağa (Türkiyənin idxalatının 11%-i Rusiya hesabına for-

malaĢır) və əlveriĢli qiymətə qaz idxalına imkan verəcək. 

 Layihədə maraqlı tərəflərdən biri də Gürcüstandır. Gürcüstan 1-ci tranzit ölkə kimi 

Azərbaycan-Avropa neft və qaz layihələrində iĢtirak edir. Artıq Gürcüstan Rusiyadan asılılığını 

Azərbaycan hesabına minimuma endirməyi bacarıb. ARDNġ Gürcüstanda bir sıra layihələr həyata 

keçirir, əsas investordur. Azərbaycan Gürcüstan üçün əsas ticari tərəfdaĢdır, idxalatın 8%-i, 

ixracatın 25%-i Azərbaycanladır və layihə Azərbaycanla olan əlaqələrin perspektivi baxımından 

olduqca əhəmiyyət kəsb edir. 

―ġahdəniz 2‖, TANAP layihələrinin reallaĢması Xəzər regionuna olan marağı daha da 

artıracağı bəlli məsələdir. Bu layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanın iqtisadi və siyasi ambisi-

yalarına tam cavab verir. Çünki layihələr istər Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin nizamlanması pros-

esinə (Dağlıq Qarabağ kimi hərbi-siyasi münaqiĢə enerji xətləri üçün birbaĢa hədədir, məsələnin hər 

hansı üsulla həll olunması enerji kontekstində təhlükəsizliyi təmin edə bilər), istər Xəzərin hüquqi 

statusunun razılaĢdırılmasına (layihə Türkmənistan aspektindən əlveriĢli fürsətdir, TransXəzər-in 

inkiĢafına yardım, hüquqi status məsələsini həll edə bilər), istərsə də Avropaya kəskin inteqrasiyaya 

yardım etmə imkanına malikdir. 
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“MAIN CONTRADICTIONS BETWEEN USA AND ISRAEL IN THE MIDDLE  

EAST REGION: DIFFERENT GOALS, DIFFERENT PRIORITIES  

AND DIFFERENT STRATEGIES» 

 

For over forty years, the US relationship with Israel is one of the most prominent features of 

their foreign policy. With any other country on the planet America does not have such a close rela-

tionship, as with a small size, artificially created Jewish state. Support for Israel from Washington 

carried through, both the executive and legislative branches. Measured several billion dollars a 

year aid to Israel, as a rule, is not questioned in the US Congress nor the liberals who are not in-

clined to vote for the allocation of funds to States related to large-scale human rights violations, 

nor kept very relevant to the issue of foreign aid as such, conservatives. No other country in the 

world, has such a level of diplomatic support from the United States, what has Israel, which they 

proclaim their solidarity at all major international forums. At the same time, Washington is inter-

ested in maintaining friendly relations with the moderate Arab regimes in the Middle East: Egypt, 

Jordan, oil monarchies of the Persian Gulf. In addition, since the beginning of the 1990s., US is a 

major co-sponsor of the peace process aimed at resolving the Middle East (Arab-Israeli) conflict 

also. 

Keywords: the Middle East, Israel, contradictions, different aims,goals and priorities, USA, 

main interests in the Middle East, hegemony. 
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 “ORTA ġƏRQ REGĠONUNDA ABġ VƏ ĠSRAĠL ARASINDA YARANAN ƏSAS 

ZĠDDĠYYƏTLƏR: MÜXTƏLĠF MƏQSƏDLƏR, MÜXTƏLĠF PRĠORĠTETLƏR  

VƏ STRATEGĠYALAR” 

 

Qırx ildən çoxdur ki, İsrail ilə ABŞ əlaqələri, Amerikanin xarici siyasətinin ən görkəmli 

xüsusiyyətlərindən biridir. Dünyanın hər hansı digər ölkə ilə Amerikanin, bu kiçik ölçüsü olan olkə 

ilə, kimi sıx əlaqələr yoxdur. Vaşinqton İsrailə dəstək, icra və qanunvericilik dəstəyi verir. Bundan 

əlavə, 1990-cı illərin əvvəlindən. ABŞ da (Ərəb-İsrail) münaqişə Yaxın Şərq həlli istiqamətində sülh 

prosesinin əsas sponsorudur. Amerika, İsraili regionda öz məqsədlırini həyata kecirtmək üçün, isti-

fadə edir. Buna görədə, İsrailə hər növ dəstək verir. Amma, Obama administrasiyasiynan İsrail 

arasında bəzi problemlər yaranandan sora, bu dəstək azalmağa başlayir. Münasibətlər soyuduqca, 

anlaşılmamazliqlar da böyüyür, və əlbəttə, bu da regionda sabitliyin pozulmasına səbəb olur. 

Açar sözləri: Yaxın və Orta Şərq, ABŞ, əsas məqsədlər,strategiya, İsrail, hegemon. 
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 «РАЗНОГЛАСИЯ В СОТРУДНИЧЕСТВЕ США И ИЗРАИЛЯ НА БЛИЖНЕМ  

ВОСТОКЕ: РАЗНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И СТРАТЕГИИ» 

 

На протяжении более сорока лет, отношения между США и Израилем является 

одним из самых ярких черт своей внешней политики. С любой другой страной на планете 

Америка не имеет такой тесной взаимосвязи, так как с искусственно созданный еврейское 

государство. Поддержка Израиля в Вашингтоне осуществляется через, как 

исполнительной, так и законодательной ветвей власти. Измеряется в несколько миллиардов 

долларов в год помощь Израилю, как правило, не ставится под сомнение в Конгрессе США, 

ни либералов, которые не склонны голосовать за выделение средств для государств, 

связанных с массовым нарушениям прав человека, не к вопросу о внешней помощи как 

таковой, консерваторов. Ни одна другая страна в мире, не имеет такого уровня 

дипломатической поддержки со стороны Соединенных Штатов, как Израиль, когда они 

заявляют о своей солидарности на всех крупных международных форумах. В то же время, 

Вашингтон заинтересован в поддержании дружественных отношений с умеренными 

арабскими режимами на Ближнем Востоке: Египет, Иордания, нефтяные монархии 

Персидского залива. Кроме того, с начала 1990-х годов, США является основным соавтором 

и модератором мирного процесса, направленного на урегулирование на Ближнем Востоке 

арабо-израильского конфликта. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Соединенные Штаты Америки, великие державы, 

Израиль, проблемы в сотрудничестве. 

 

USA support Israel in all issues, especially, in the Middle East region, since creation of Israel 

state. Becoming a US-Israeli relations occurred in the second half of the twentieth century in the 

context of the "cold war" and the Arab-Israeli conflict in the Middle East. The main goal of US pol-

icy, during the first postwar decade, was the involvement of Arab countries into its orbit by provid-

ing economic and military aid – and Israel would be the main conductor in this issue. Of particular 

interest to Washington were the oil-rich Gulf countries, as well as Egypt, whose control of the Suez 

Canal ensured uninterrupted supply of this resource on the world market. The last was, the cause of 

US efforts to prevent armed conflict between Egypt and its neighbors, in connection with which 

they sought to remain neutral in the Arab-Israeli conflict and supported the arms embargo belliger-

ents. A radical change in US-Israeli relations occurred in the early 1960s, when the Soviet Union 

has supported Arab states against Israel. In 1962, President John F. Kennedy first announced the 

establishment of a "special relationship" with Tel Aviv. US gradually replaced France, as the main 

supplier of arms to Israel. The sharp jump in economic and military aid the US occurred after the 

1967 war, when Washington made a commitment to maintain Israel's military superiority over its 

Arab neighbors. Since 1974, Israel ranks first in terms of American aid received (for short periods 

overtook him in that capacity only Afghanistan and Iraq). The average financial assistance of up to 

$ 2.6 billion. US. Dollars per year, two thirds of which until 2008 went to military spending. In 

1985, between the United States and Israel signed a free trade agreement, and all military aid was 

reclassified as grants (previously it was provided in the form of government loans). In 1989, Israel 

became the first country - a major US ally outside NATO. After the end of the "cold war" and the 
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elimination of bloc confrontation in the region, one of the priorities of US Middle East policy was 

the Arab-Israeli settlement. As a result of the efforts of US diplomacy to the Egypt-Israel Peace 

Treaty in 1979 added a peace treaty between Israel and Jordan in 1994. In 2000, at the American 

mediation has occurred withdrawal of Israeli troops from southern Lebanon. In the 2000s, George 

W. Bush. continued efforts to achieve Arab-Israeli peace. As a result, the parties signed a "road 

map" - a framework agreement to reach a final settlement between Israel and the Palestinian Au-

thority.(1, p.10) 

Nevertheless, there are several issues towards Middle East, which occured contradictions be-

tween these two allies. No previous American presidetn has had so strained relationship with Israel, 

as Barack Obama. Such issues as Gaza conflict, Iran nuclear programme, Arab Spring, Arab- Israel 

wars, Syria issue and etc. caused emergence of contradictories views, priorities, aims, goals towards 

these disputes and strained relations between USA and Israel. The main problems in these relation 

for nowdays are :  

Different Strategies: The Israeli—Palestinian Conflict 

The United States and Israel concur on various issues towards the Israeli—Arab disputes - the 

desired outcome; the need for direct, bilateral negotiations between the two parties in order to re-

solve the dispute; and the unacceptability of Hamas as a negotiating partner-there are still some ma-

jor points of disagreement between them. The most patent and clear contradictions occured on Is-

raeli settlement building in the West Bank and East Jerusalem subject of longstanding disagreement 

between Israeli and U.S. governments. Every previous U.S. administration stands against Israeli 

settlement construction and every Israeli government has balked at stopping this construction. (2, 

p.75) 

Obama‘s administration stood against Israel‘s plan, when they declared plan to create new 

housing units for Jews in East Jerusalem while Vice President Joe Biden was visiting the country in 

March 2010. Where the Obama administration has differed from its predecessors in its approach is 

in the importance it has placed on the issue. This is not because of any lack of pro-Israel sentiment 

on the part of President Obama or his deputies, but because the Obama administration, along with 

many experts inside and outside the U.S. government, recognizes that settlement building is a crit i-

cal issue and has a major impact on the Israeli—Arab peace process. In place of regarding the con-

tinued expansion of Israeli settlements as merely a nuisance, the United States has come to under-

stand the importance of the issue for Palestinians and accept that it is a major impediment to pro-

gress in the peace process. Although in the past, the Palestinians were willing to negotiate with Isra-

el while Israeli settlement building continued, they have become less willing to do so as they see the 

expansion of Israeli settlements as gradually eating away the land available for a future Palestinian 

state. Thus, as the Palestinians have become more steadfast in their opposition to Israeli settlement 

construction, the Obama administration has, in turn, sought to apply greater pressure on Israel to 

stop its settlement activities.  Observing, accurately, that the Palestinian side had no trust in Israel‘s 

new Likud-led Israeli government, the Obama administration assessed that a dramatic step needed 

to be taken to build such trust and thereby improve the environment for the proposed talks. Since 

the epicenter of the Palestinians‘ distrust of Israel was the latter‘s ongoing expansion of the settle-

ment project one that the Palestinians saw as inconsistent with negotiating the end of Israel‘s oc-

cupation of Palestinian lands-it was not unreasonable for the U.S. to push for a freeze on settlement 

activity. 



325 
 

While the Obama administration believes that the cessation of Israeli settlement building will 

increase the chances of success of the peace process, the Netanyahu government believes that the 

construction of settlements in largely irrelevant for Israeli -Palestinian negotiations. It argues that in 

the past, peace talks were held, and progress while Israeli settlements continue to expand. As far as 

it is concerned, the Palestinian insistence on full Israeli settlements just a smokescreen meant to him 

not to enter into meaningful negotiations with Israel. What is at issue, as far as settlement building 

really matters, practically and symbolically, from the perspective of the Israeli-Palestinian peace. 

While bilateral disagreements over the continued Israeli settlement building has received a lot 

of media attention, much less has been given a much more important and fundamental differences: 

the role that the Israeli-Palestinian conflict plays in the wider political dynamics of the Middle East. 

What is about radicalization of a conflict of Arab and Muslim public opinion? This makes it harder 

for moderate regimes in the region to support the pro-Western policy? Does this allow Iran to use 

the issue on their own regional ambitions? For many in the US foreign policy and national security, 

the answer to all these questions is 'yes'. (5, p.66) 

So  belief in what is called a '' connection '' between the Arab -Israeli conflict and other issues 

of US concern in the Middle East is now widely held by current and former US officials (both 

Democrat and Republican), as well as the majority of experts in the Middle East. 

The Obama administration shares this view and believes that the settlement of the Israeli-

Palestinian conflict will be an important contribution to regional stability. Other US administration 

also believed it, but none have been as openly and unambiguously express it. Only members of the 

Obama administration have publicly stated that the previous administration discussed only in pri-

vate. Even as a presidential candidate, Obama spoke openly about the connection between the Israe-

li-Palestinian conflict and other US interests in the Middle East, saying in an interview, '' is a con-

stant Sore does infect all of our foreign policy. The lack of resolution of this problem is an excuse 

for anti-American militant jihadists to participate in inexcusable actions, and so we have a national 

security interest in solving this ... '' 

He has not changed his tune when he became president, saying in one case, for example, that: 

'' absence of peace between Palestinians and Israelis obstacle for a number of other areas of in-

creased cooperation and more stable security for people in the region, as well as in the United 

States. '' While Obama may well see a Palestinian state as a moral right, but also, perhaps, in the 

first place, is a strategic necessity for the United States, as far as he is concerned. 

Although Israel supports the creation of a Palestinian state,  at least in theory, it is much less 

want to have one out soon. Prime Minister Netanyahu can officially approved two-state solution (in 

his much-publicized speech at Bar-Ilan University June 14, 2009),but his support for it is half-

hearted in best. He did little or nothing to promote it; He, of course, in no rush to bring it about. 

Netanyahu seems to believe that the creation of a Palestinian state, while perhaps in the long-term 

interests of Israel, not in the short-term interests of Israel, this is a danger that this condition may be 

under Hamas ", and the expansion of Iran, control. For him and many other military and security 

establishment of Israel, which allows for the creation of a Palestinian state is a dangerous gamble, 

and Netanyahu's instinct is to play it safe and play at a time. This Israeli policy of procrastination 

obviously causing growing discontent in the Obama administration. 

Even if Israel is ready to move more quickly and boldly to the two states, and calls on the 

Obama administration, it does not accept the American view that the decision of the Israeli -

Palestinian conflict will have a great positive impact on the entire Middle East. In fact, many Israe-

lis believe that their conflict with the Palestinians is really a consequence of the region's problems, 
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not their cause. Israelis also resent the notion of communication to the extent that they suspect that 

it means that Israel is at least partly responsible for the problems in the Middle East, and thus, indi-

rectly, for America's problems in the region, too. 

The more U.S. officials become convinced that there is indeed a linkage between ending the 

Arab—Israeli conflict and securing other U.S. national interests in the Middle East (and even be-

yond the region), the harder they will push for a resolution of the conflict, even if this means pres-

suring Israel, and the more Israeli officials will push back and resist. Inevitably, this is a recipe for 

serious tension in U.S.—Israeli relations no matter who is in office. 

Different Priorities: The Iranian Nuclear Program 

On two key issues in the Middle East, the Israeli-Palestinian conflict and the Iranian nuclear 

program, as the United States and Israel want the same things-the decision to create two states, and 

the cessation of Iran's nuclear activities. Where they are fundamentally different, however, how the-

se problems are priorities. The main objective of Israel is a threat from Iran, not its conflict with the 

Palestinians (which is controlled by how many Israelis are concerned). For the United States, on the 

other hand, Iran's nuclear program, although one of the main problems is not as great a threat as it is 

in Israel. Thus, to stop it is not so urgent or all-important. 

For the Israelis, Iran became their scarecrow. It is almost universally regarded as the greatest 

enemy of the country and the biggest threat. Needless to say, this perception is not unfounded con-

sidering Iran's support of Hamas and Hezbollah, its ballistic missile capabilities, as well as the on-

going nuclear program-the purpose, as expected, the pursuit of nuclear weapons. As public concern 

over the threat to Israel has mounted in recent years-stoked in apocalyptic warnings of the leading 

Israeli politicians threat of use of Iran came to eclipse all other Israeli national security interests in-

cluding the Arab-Israeli conflict. It was generally agreed that the emergence of a nuclear Iran would 

pose an unprecedented, even an existential threat to the Jewish state. In view of this, the majority of 

Israelis support a unilateral Israeli military strike against Iran's nuclear installations if sanctions and 

diplomacy to persuade the Iranians to halt its uranium enrichment program, in While they are al-

most uniformly distributed over whether Israel to immediately launch an attack against Iran.26 

What really distinguishes Israel from the United States when it comes to Iran's nuclear pro-

gram, therefore, not their different assessments of intelligence, how close Iran is actually to develop 

nuclear weapons or that their schedules and 'red lines'' are for deciding when a military attack Iran's 

nuclear facilities, and the media often offer,  but their evaluation whether a military strike, in fact it 

is really necessary and useful. Costs and benefits of open military action against Iran are very dif-

ferent for the United States and Israel. Faced with the alleged existential threat, preemptive military 

strike, no matter how risky and expensive, may ultimately be worth taking for Israel. For the United 

States, it is almost certainly not (hidden military campaign is another matter) 0.29 This explains the 

concern in Washington that Israel may decide to launch an attack against Iran without seeking per-

mission American first, and the continuing efforts of the Obama administration to appease Israel 

from the US in relation to its security. American guarantees, however, did little to calm the fears of 

Israel against Iran and worries that the United States may eventually reluctantly accept a nuclear 

Iran rather than risk another Middle East war. All this leads to a prolonged Israeli suspicions that 

the United States does not want to attack Iran's nuclear facilities and will not allow Israel to either, 

and protracted American fear that Israel will one day attack Iran itself, without prior notice prescrip-

tion United States-another for US-Israeli tensions. 
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Different Goals: The Arab Spring 

Throughout President Obama‘s term, the underlying and long-running disagreements over the 

centrality of the Israeli—Palestinian conflict and the   urgency of the Iranian nuclear threat have 

been behind much of the tension in U.S.—Israeli relations. Then, in 2011, the ‗‗Arab 

Spring‘‘ happened. The revolutions and uprisings that rocked the Arab world, overthrew regimes, 

and redefined Middle East politics have left the United States and Israel cheering for different sides, 

at least some of the time. After always supporting the same team in the Arab world- pro-Western 

autocracies (most notably, Hosni Mubarak‘s regime in Egypt and the Hashemite monarchy in Jor-

dan)-for the first time, the United States and Israel don‘t seem to be rooting for the same people.  

Simply put, Israel appears to be rooting for the survival of the ruling Arab autocrats (obvious-

ly, because of fear rather than affection), while the United States has tilted in favor of the Arab 

masses in the streets demanding dignity and change (albeit belatedly, hesitantly, and very selective-

ly). These different Israeli and American responses to the Arab Spring have been most apparent in 

the case of Egypt, where the Obama administration supported President Mubarak‘s exit from power 

and the democratic transition in the country, while the Netanyahu government openly backed Mu-

barak and the military council that took his place. But the two countries‘ differences have also sur-

faced in their attitudes to the Syrian uprising, which the United States supports but Israel is deeply 

ambivalent about (though no fan of Bashar Assad‘s regime, Israel fears instability and chaos in Syr-

ia). 

The Arab Spring, increased divergence in the US and Israeli strategy towards the Middle East. 

Although the United States and Israel have traditionally favored and sought as to maintain the status 

quo in the region, this is less the case today, as the Obama administration supported in varying de-

grees uprising across the region from Tunisia in the West to the East Yemen. Again, similar to the 

Iranian threat, geographical proximity is a decisive factor. For Israelis, the Arab Spring is not a dis-

tant event, as it is for Americans, but something all around them, and even spilling over, its borders. 

Danger viciously anti-Israel (and even anti-Semitic) Islamist government came to power through 

democratic elections is real, immediate, and can have disastrous consequences for Israel's national 

security, the most serious, if the Muslim Brotherhood-dominated government in Egypt canceled the 

Egyptian-Israeli peace agreement. 

If the Arab Spring does in fact enter into a more democratic Arab world, Israel could lose, at 

least in the short term. Arab public opinion so staunchly pro-Palestinian and anti-Israeli, empower-

ing it can not affect the tenor and the behavior of Arab foreign policy toward Israel and the Palestin-

ian-Israeli conflict. Militancy and public private partnerships, which is characterized by the interac-

tion of several moderate Arab countries with Israel for many years, of course, will be jeopardized. 

This does not necessarily mean that Israel will get into new conflicts with the Arab countries, but it 

makes life more difficult for Israel in the region, at least as long as it maintains its occupation of 

Palestinian and Arab lands. 

While Israel is likely to suffer as a result of greater democracy in the Arab world, the United 

States hopes that it will ultimately benefit. Like it or not expectations are overly optimistic, he is 

guided by the reaction of the Obama administration. This apparently believes that if the United 

States publicly supports freedom and democracy in the Arab world, rather than to maintain stability 

in the region and the existing order, he can win popular support among the Arabs. Although it may 

not be a pro-American, '' Arab street '' can at least become less anti-American, if the United States is 

perceived as '' on the right side of history.  
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Support for Arab democracy and Arab winning hearts and minds in the process of appeal to 

the deep-rooted democratic optimism and faith of Americans. Israeli Jews, on the other hand, are 

used to seeing Arabs implacably hostile to Israel, and political change in the Arab and Muslim 

countries, as potentially dangerous for their security-the example, the 1979 Iranian revolution are 

always in my heart. Thus, the Americans and the US government, hope for the victory of democrat-

ic forces in the Middle East is unfolding Arab Spring, and the Israelis are afraid worst. 

Even if democratization in the region brings Islamists backed government power-as already 

happened in Tunisia, Libya, and, most importantly, Egypt-the United States seems to have come to 

terms with this apparently inevitable result, while Israel has not. US officials have finally realized 

that not all Islamist movements, and not all necessarily beyond the pale. In any case, the US has no 

choice but to engage with them in view of their strong domestic support (hence a preliminary cov-

erage of the Obama administration's Muslim Brotherhood in Egypt, which is currently dominated 

by the newly elected Parliament). Israel, on the other hand, no matter how democratic they can 

claim to be Islamists cannot be trusted. They should certainly not be allowed to take power. 

Moreover, the United States and Israel look popular Arab uprisings that overturned regional 

order through a variety of lenses, they also consider the reaction of each other to these dramatic 

changes are problematic at best. Support the Obama administration for the Arab uprisings, particu-

larly in Egypt,. In contrary, the Obama administration and the US among some commentators, os-

trich, as Israel's response has been disappointing and annoyance. Here, too, these mutual relations, 

and sometimes tense, they excite more product divergent US and Israeli national interests, not dif-

ferent personalities at the helm of their governments. 

U.S.-Israeli Tensions Rise Over Gaza Conflict 

Israel wants Egypt, which also borders the Gaza Strip and views Hamas as a security threat, to 

take the lead in curbing the Palestinian Islamists. It worries about Doha and Ankara championing 

Hamas demands to open up the blockaded territory. Two decades of Israeli-Palestinian peace nego-

tiations have made little progress and been frequently interrupted, most recently in April when Net-

anyahu called off talks overseen by John Kerry in response to Abbas's surprise power-share with 

Hamas. 

Netanyahu sounded open to easing conditions for the Gaza Strip's 1.8 million Palestinians but 

said this must be "intertwined" with disarming Hamas. 

"I think you can't get social and economic relief for the people of Gaza without having an as-

sured demilitarization," he told CNN. 

Israeli air, sea and ground attacks have killed some 1,031 Palestinians, mainly civilians and 

including many children. Israel says 43 of its soldiers have died, along with three civilians killed by 

rocket and mortar fire from Gaza.  In 2014 thousands in Washington protest against war in Gaza 

and US support for Israel. Demonstrators carry signs bearing slogans "Stop Genocide," and "Free 

Gaza,"; call on Obama to end military aid to Israel. Nevertheless, Israel announced that,they would 

continue operations in Gaza until calm is restored, however long it takes. USA stayed against Gaza 

war, but Israel has different views on this issue. It was caused the new tensions between sides and 

USA worried about solving Palestinian issue, which became more complicated after Israel‘s actions 

in the region. 

The relationship between the United States and Israel has always had its ups and downs, its 

moments of crisis, and periodic tensions. The last four years, during the tenure of the Obama ad-

ministration and Netanyahu government, are no exception. Although it may be politically conven-

ient or psychologically comforting for some to lay the blame on President Obama himself or his 
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administration more generally for all the tensions that have emerged, it does not help to understand 

what has really troubled U.S.—Israeli relations in recent years. This is not the same as asking if Is-

rael is a strategic asset or burden to the United States, as many now do. That is a sterile debate that 

all too often pits Israel‘s advocates against its opponents and ultimately gets us nowhere. Rather 

than framing the question in terms of whether aligning with Israel helps or hurts the United States, 

we should examine the policy areas in which they disagree and try to see if these disagreements can 

be bridged or narrowed. In other words, we should be engaging in a substantive discussion about 

the perceived interests of the United States and Israel and how to align them more closely, not 

merely reciting these interests or arguing about whose interests are being undermined by whom. 

As two states of very different size in very different areas, and with very different capabilities 

(one a superpower, the other a regional power), it should be expected that the United States and Is-

rael will not agree on everything and will sometimes have different concerns. The sooner we are 

able to recognize this fact, the sooner we will be able to have a more productive discussion about 

U.S.—Israeli relations. Given the tensions that will continue to surface in this relationship, regard-

less of who gets elected president in November, it is essential that we are able to have this discus-

sion. Without it, misunderstandings and resentments on both sides will steadily accumulate and 

gradually sour the U.S.—Israeli relationship. For the sake of that relationship, therefore, more hon-

esty and openness are badly needed, and less partisan polemics. 
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HEYDAR ALIYEV THE FOUNDER OF THE PRESERVATION AND  

DEVELOPMENT OF THE NATIONAL IDEOLOGY IS THE GUARANTOR  
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The article deals with the role of national ideology, its creation, development, preservation, 

and in this case refers to the important role of Heydar Aliyev. 
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Azərbaycanın 1960-cı illərin sonundan baĢlanan və XXI əsrə adlayan tarixinin otuz beĢ illik 

bir dövrü ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
 
O, bütün bu illərdə Azərbaycanın məsuliyyəti-

ni öz çiyinlərində daĢımıĢ, onu bir dövlət və xalqımızı bir millət kimi tarixin ağır və sərt sınaqların-

dan çıxarmıĢ, müasir Azərbaycan adlandırdığımız müstəqil məmləkəti, onun bugünkü həqiqətlərini, 

iĢıqlı sabahının etibarlı bünövrəsini yaratmıĢdır. Bu illər ərzində Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi, 

sosial-iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində dirçəliĢ onun adı ilə bağlıdır.
 
XX əsrin 60-cı 

illərinin sonundan baĢlanan Heydər Əliyev idarəetmə fəlsəfəsinin baĢlıca ideya-siyasi istiqaməti 

xalqın milli özünüifadəsinin bütün forma və vasitələrinin geniĢ vüsət alması, milli qürur hissinin 

yüksəlməsi və milli Ģüurun yüksəliĢinə təkan verən sürətli inkiĢaf strategiyasının gerçəkləĢməsi ilə 

səciyyələnmiĢdir. Heydər Əliyevin təməli həmin dövrdə qoyulmuĢ azərbaycançılıq ideologiyası 
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Azərbaycanın müasir dünyada yerini müəyyən etmiĢ, milli dövlətçiliyimizin ideya əsasını təĢkil 

edərək, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi üçün möhkəm zəmin yaratmıĢdır. 

Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin XX əsrin sonlarında bərpa edilib zənginləĢdirilməsi, 

Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin 

dinamik iqtisadi-inkiĢaf yolu ilə inamla irəliləməsi, onun beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması 

Heydər Əliyevin səmərəli fəaliyyəti sayəsində mümkün olmuĢdur.  

Heydər Əliyev bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiĢ, öz fəaliyyətində həmiĢə 

xalqa arxalanmıĢ, ən çətin anlarda ona müraciət etmiĢdir. Azərbaycan xalqı da heç vaxt ondan 

dəstəyini əsirgəməmiĢdir. 

Bu günün siyasi mənzərəsinə fikir versək görərik ki, dünyada qloballaĢma prosesi gedir və hər 

bir dövlət istər-istəməz bu prosesə müəyyən mənada cəlb olunur. ĠnkiĢaf etmiĢ ölkələr öz həyat tər-

zini, sosial-hüquqi normalarını hamıya qəbul etdirməyə çalıĢır. Milli-mənəvi dəyərlərinin digər dö-

vlətlərə də aĢılanmasına çalıĢırlar. Azərbaycan dünyada gedən inteqrasiyadan kənar dayanmır. Qərb 

dünyası bizi özünə qəbul etmək üçün əvvəlcə bizi özü kimi etməyə yəni özününküləĢdirməyə 

çalıĢır. Ulu öndər Heydər Əliyevin böyüklüyü onda idi ki, o fərqli proseslərin kəsiĢmə xəttini, 

vəhdət məqamını tapmağı bacarırdı. Dünya xalqları sırasında öz dəst-xətti və çoxəsrlik dövlətçilik 

tarixi ilə seçilən Azərbaycan xalqı tarixi sınaqlardan çıxmaqla müstəqilliyini, milliyini qorumağı 

bacarmıĢdır. Bu isə emosional dərketmə yolu ilə reallaĢmamıĢdır. Nəzəri və ideoloji səviyyədə, ra-

sional dərketmə vasitəsilə müəyyənləĢdirilmiĢdir. Rasional dərketmə üsulu isə məhz 

azərbaycançılıq ideologiyasının zəruriliyini doğurmuĢdur.  

Azərbaycançılıq ideologiyası təkcə Azərbaycan Respublikasında yaĢayan azərbaycanlıların 

deyil, bütün dünyada yaĢayan azərbaycanlıların milli-mənəvi maraqlarını ifadə edir. Uzun müddət 

milli ideologiyamızın konsepsiya çəklində formalaĢmadığı dövrlərdə tariximiz, milli-mənəvi 

dəyərlərimiz digər ideologiyaların təxribatına məruz qalmıĢdır. Əsassız dəlillərlə ideoloji fikrin 

böhranı yaĢanmıĢ, ideologiyamız sıxıĢdırılmıĢdır. Azərbaycançılıq konsepsiyası xalqımızın milli-

mənəvi birliyini əks etdirməklə yanaĢı, mühüm funksional çalarlarla da zəngindir. Bu konsepsiya 

dövlətçilik strategiyasının təməlində dayanır, vəhdət təĢkil edir. Azərbaycançılıq ideologiyası 

Azərbaycanın keçmiĢi, bu günü və gələcəyini özündə əks etdirən, müstəqil Azərbaycanın qüdrətini, 

bütövlüyünü qorumağa, gələcək nəsillərə ötürməyə istiqamətlənən bir ideologiyadır. 

Azərbaycançılıq ideologiyası mükəmməl Ģəkildə hazırlanmıĢ bir konsepsiya olmaqla yalnız 

Azərbaycanın real tarixini, milli xüsusiyyətlərini deyil, həmçinin dövlətimizin hüquqi, dünyəvi, uni-

tar, demokratik prinsiplərini ehtiva etməklə Azərbaycanın sabitliyinin qorunmasına, inkiĢafına 

yönəlmiĢdir. Azərbaycançılığın digər bir xüsusiyyəti isə dövlətin strateji xətti kimi irəli sürülməsi, 

xarici və daxili təhdidlərə qarĢı mühüm təsirə malik olmasıdır.  Azərbaycançılıq ideogiyasının əsası 

xalqın milli özünüdərk prosesi ilə bağlıdır. Özünü tanıyan istənilən xalq sahib olduğu tarixə, dilə, 

mədəniyyətə, dövlətçilik ənənəsinə, dövlətin yürütdüyü milli siyasətə qayğı və fəxrlə yanaĢacaq. 

Nizami Gəncəvi, Ġzzəddin Həsənoğlu, Ġmadəddin Nəsimi, Nəsirəddin Tusi, Məhəmməd Füzuli, Qa-

zi Bürhanəddin, ġah Ġsmayıl Xətayi, Molla Pənah Vaqif və baĢqalarının əsərlərində, ədəbi-bədii 

irsində azərbaycançılıq ideyalarının izləri mövcuddur. Məlumdur ki, bu mütəfəkkirlərin bir çoxu 

əsərlərini ərəb və fars dillərində yazıb, amma bu heç də onları mənsub olduğu xalqdan, onun 

düĢüncəsindən ayıra bilməyib. Bu məfkurə adamları Azərbaycan dilində, azərbaycanlı kimi 

düĢünüb baĢqa dillərdə fikirlərini camaata çatdırıblar. Bununla belə, Ġzəddin Həsənoğlu, Füzuli, 

Nəsimi, Xətayi öz əsərlərini ana dilində də qələmə almıĢlar. Onlar Azərbaycan dilinin məqamını 

ucadan ucaya qaldırıb bu dildə gözəl əsərlər yaratmıĢlar. ġah Ġsmayıl Xətayinin isə azərbaycançılıq 

ideologiyasının formalaĢmasında, xalqımızın vahid ideologiya əsaında birləĢməsində oynadığı rol 
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misilsizdir. ġah Ġsmayıl Xətayinin həyatı, dövlət quruculuğu və diplomatiyası Azərbaycan xalqının 

tarixində çox önəmli yerlərdən birini tutur. Belə ki, doğma dilimiz olan Azərbaycan dilində yaranan 

Ģeirin inkiĢafına xüsusi qayğı ilə yanaĢan, özü də bu dildə ölməz sənət inciləri yaradan ġah Ġsmayıl 

Xətayi Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi və mədəni yüksəliĢində, milli Ģüurunun formalaĢmasın-

da, rüĢeym halında olsa da, azərbaycançılıq ideologiyasının ortaya atılmasına nail olub. ġah ismayıl 

Xətayinin azərbaycançılıq ideologiyasına verdiyi ən böyük töhfə isə doğma dilimizi rəsmi yazıĢma 

vasitəsinə, dövlət dilinə çevirməsidir. Xətayi Azərbaycan dilini divan dilinə çevirməklə milli kimli-

yimizin və təfəkkürümüzün inkiĢafına da təkan verdi. O dövrün Azərbaycan və əcnəbi tarixçiləri 

Səfəvi Ģahı ġah Ġsmayılın ana dilinə münasibəti haqda yazarkən qeyd edirlər ki, Xətayi hətta saraya 

qonaq gələn əcnəbilərlə də Azərbaycan dilində danıĢıb. O əsərlərində xalqın içindən çıxan 

qəhrəmanların dili ilə adi insanların fikir və arzularını, sadə azərbaycanlıların daxili aləmini açaraq 

onun qəlbindəkiləri ifadə edirdi. Təəssüf ki, Səfəvilərin hakimiyyətinə son qoyulduqdan sonra sanki 

Azərbaycançılıq ideologiyasının inkiĢafı uzun illər ləngidi. Lakin ayrı-ayrı fikir adamları yenə də 

ərəb və fars dillərində yazmaqdan imtina edib ana dilində əsərlər yazırdılar. Onlar milli soykökə, 

azərbaycançılıq ideologiyasına bağlı adamlar idi. Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif, XurĢud-

banu Natəvan öz yaradıcılıqlarında azərbaycançılığın izlərini yaĢatmağa müvəffəq oldular. Bu ide-

ologiyanın daha məqsdəyönlü və geniĢ inkiĢafı XIX yüzillikdə yaĢayıb yaradan ziyalılarımızın, fikir 

və məfkurə adamlarının adı ilə bağlıdır. Bu cür dahi Ģəxsiyyətlərdən biri də milli dramaturgiyamızın 

banisi Mirzə Fətəli Axundov olmuĢdur. M.F.Axundov öz əsərlərində ana dilimizin o zaman mövcud 

olan problemlərini qaldırır, əski əlifbadan imtina etmək təklifilə çara müraciət edirdi. O, 

Azərbaycan xalqının öz əlifbasının olmasını arzulayır, əlifba siyasətinin xalqımızın taleyində 

önəmli rol oynayacağına inanırdı. Həmçinin Abbasqulu Ağa Bakıxanov, Ġsmayıl Bəy QutqaĢınlı, 

Həsən Bəy Zərdabi, Nəcəf Bəy Vəzirov, Əbdürrəhim Bəy Haqverdiyev və digər müdrik 

azərbaycanlılar ana dilimizə, təhsilimizə, mətbuatımıza iĢıq kimi saçılırdılar. Həsən Bəy Zərdabinin 

1875-ci il iyulun 22-də dərc etdirdiyi ―Əkinçi‖ qəzeti yalnız müxtəlif məzmunlu xəbərləri dərc 

etmirdi. O, həm də Azərbaycan xalqının müdrik övladlarından miras qalan azərbaycançılıq ide-

ologiyasını təbliğ edir, onun təməl prinsiplərini yayırdı. Bu ideologiyanın təbliği ənənəsinin XX 

əsrin ilk illərində daha geniĢ vüsət almıĢdır. Bu yöndə ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalının rolu 

danılmazdır. Böyük azərbaycanlı Mirzə Cəlil bu gün klassik irsimizə ççevrilən hekayə və məqal-

ələrində azərbaycançılığın nə olduğunu, hansı məqsədə xidmət etməli olduğunu açıq çəkildə 

göstərib. Bu böyük mütəfəkkir həm öz yaradıcılığında, həm də ―Molla Nəsrəddin‖ jurnalında uzun 

illər bu ideyaya xidmət etmiĢdir. Səfəvi dövlətinin süqutundan sonra Azərbaycan xalqı öz 

müstəqillyinə 1918-ci ilin 28 mayında yenidən qovuĢdu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. 

AXC dövründə azərbaycançılıq ideologiyasının əsl mahiyyəti açıldı. AXC rəhbəri, xalqımızın 

böyük oğlu Məhəmməd əmin Rəsulzadə azərbaycançılıq ideyasının əsasını elmi Ģəkildə iĢləyərək 

hazırladı. O, bu iĢə hələ Xalq Cümhuriyyəti qurulmamıĢdan öncə baĢlayıb. M.Ə.Rəsulzadənin 

1914-cü ildə ―Dirilik‖ jurnalında çap etdirdiyi ―Milli Dirilik‖ adlı məqalələr silsiləsi 

azərbaycançılıq ideologiyasının nəzəri əsaslarının iĢlənib hazırlanması yolunda mühüm addım oldu. 

Bu məqalələr silsiləsi əslində Azərbaycan ictimai fikrində millət haqqında baxıĢları müasir elmin 

tələblərinə uyğun sistemləĢdirmək üçün edilən ilk cəhd idi. Özü də bu addım elə bir vaxtda atılmıĢdı 

ki, nə millətin, nə də onun dilinin adı bir məhfum kimi formalaĢmamıĢdı. Çox təəssüf ki, AXC-nin 

ömrü uzun olmadı və yarandıqdan 23 ay sonra süqut etdi. Azərbaycan Sovet imperiyasının 

caynağına keçdi. Sovet dönəmində azərbaycançılıq ideyasını yayan ziyalılar, fikir adamları təqib 

edilir, izlənir, həbs düĢərgələrinə atılırdı. Bu müqqəddəs hissi xalqa yadlaĢdırmağa çalıĢırdılar, lakin 

yaddaĢdan-yaddaĢa ötürülən azərbaycançılıq ideologiyası bütün qadağaları adlayaraq günümüzə 
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qədər gəlib çıxa bildi. Bütün təqiblərə baxmayaraq bu dövrdə də azərbaycançılığı amal və ideya-

larında təcəssüm etdirən dahi ədiblərimiz var idi. Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı, Üzeyir Hacıbəyov 

bu cür Ģəxsiyyətlər sırasından idi. Azərbaycançılığın çağdaĢ dövlətçiliyə tətbiqi isə Heydər Əliyevin 

adı ilə bağlıdır. Azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, demokratik 

inkiĢafı təmin etməklə yanaĢı davakar millətçilik və Ģovinizmə qarĢı təĢəkkül tapmıĢ bir ide-

ologiyadır. azərbaycançılıq ideologiyasının kökündə millətçilik yox, vətəndaĢlıq dəyəri dayanıb. Bu 

ideyanın məqsədi çoxmillətli Azərbaycan xalqının birləĢməsi və demokratik yolla inkiĢaf etməsinə 

zəmin yaradan dəyərlər sistemini formalaĢdırmaqdır. Uğurlu inkiĢaf yolumuzun ən böyük 

göstəricilərindən biri məhz Azərbaycan mədəniyyətinin inkiĢafıdır. Bu gün Azərbaycan bir sıra 

nüfuzlu müsabiqələrə, festivallara ev sahibliyi edir. Buna nümunə olaraq ölkəmizdə həyata keçəcək 

Bakı-2015 ilk Avropa oyunlarını göstərmək olar. Dahi liderin əvəzsiz xidmətləri nəticəsində dö-

vlətçilik, azərbaycançılıq, müasirlik kimi ideyalar cəmiyyətin dünyagörüĢünün ayrılmaz hissəsinə 

çevrildi. Müasir Azərbaycanın var olmasının və inkiĢafının ideyasının əsas təməllərini qoydu və 

Azərbaycanda demokratik cəmiyyətətə keçid mexanizmi yaratdı. Ümummilli liderin Dünya 

Azərbaycanlılarının I qurultayındakı çıxıĢında söylədiyi qızıl sözlər hər birimiz çox böyük əhəmiy-

yət daĢıyır: ―Biz azərbaycanlılarıq. Hamımızın vətəni Azərbaycandır. Bu torpaq bizi xalq kimi, 

millət kimi, Ģəxsiyyət kimi böyüdüb. Ona görə də hər birimizin varlığında azərbaycançılıq ruhu 

yaĢayır. Azərbaycançılıq ruhu, azərbaycançılıq ideologiyası bizi bir-birimizlə daha sıx bağlayan 

birliyə sövq edən amildir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının ideologiyası azərbaycançılıq ide-

ologiyasıdır. Heydər Əliyevin bütün istiqamətlərdə yürütdüyü siyasət onun layiqli davamçısı Ġlham 

Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Beləliklə, ulu öndərin bütün missiyaları əbədiyaĢarlıq 

qazanır. Azərbaycan xalqı dahi siyasətçini müstəqilliyin qorunmasında müstəsna rolu olan lider 

kimi qəlbinə yazmıĢdır. ―Azərbaycan mənim ürəyimdir, Azərbaycan mənim nəfəsimdir, 

Azərbaycan mənim həyatımdır‖ deyən böyük insanın xalqına vəsiyyəti Azərbaycanı qorumaq, 

Azərbaycanın müstəqilliyini möhkmələndirməkdən ibarət idi. Həmçinin qeyd edim ki, Azərbaycan 

tarixən müxtəlif millətlərin dinc yanaĢı yaĢadığı, milli və dini tolerantlığın bərqərar olduğu ölkə 

olub. Burada hər bir xalqın və millətin nümayəndəsinə bərabər münasibət göstərilib. Ona görə də 

Azərbaycan vətəndaĢı sayılan hər bir kəs azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləĢib. Azərbaycan 

xalqının adət-ənənələrini, milli-mənəvi dəyərlərini birləĢdirən baxıĢlar sistemi kimi azərbaycançılıq 

ideyası bu gün də mövcuddur. Bu ideya ictimai-siyasi proseslərə, konstitusiya sisteminə, xüsusilə 

dövlət quruculuğuna öz müsbət təsirini göstərir. Lakin azərbaycançılıq Azərbaycanın ərazisində 

yaĢayan xalqın həmrəyliyi ilə məhdudlaĢmır. Bu ideologiya millətçiliyi inkar etməklə bərabər, 

Azərbaycanın müstəqilliyini arzulayan, onun güclənməsini istəyən insanları birləĢdirir. 

Azərbaycançılıq coğrafi anlayıĢ deyil, o daha çox siyasi anlayıĢdır. Sözügedən ideologiya 

Azərbaycan cəmiyyətində milli birliyi və ümumxalq münasibətlərini qorumaq, millətin və onun dö-

vlətinin mövqeyini izah, təsdiq və inkiĢaf etdirmək məqsədini daĢıyır.  

Xalqımızın daim arzuladığı, can atdığı müstəqilliyə nail olduqdan sonra həmin müstəqilliyi 

qoruyub saxlamaq, əbədiliyini dönməz etmək, möhkəmləndirmək, Azərbaycanı dünyanın müxtəlif 

ölkələrində məskunlaĢmıĢ 50 milyon azərbaycanlı üçün bir iĢığa çevirmək vacib bir vəzifə idi. 

Millətin vahid bir ideya əsasında birləĢməsi zərurəti də məhz bu vəzifədən yaranmıĢdır. Çünki, dö-

vlət qurmaq, müstəqil yaĢamaq bəĢər tarixində heç də bütün xalqlara nəsib olmur. Milli qurucu-

luğun lideri kimi xalqın böyük əzm və etimadına layiq olmaq siyasətçinin, dövlət xadiminin fədakar 

əməyini, böyük dühasını tələb edir. Tarixdə vaxtı ilə dövləti olan, sonralar müxtəlif səbəblərdən 

varlığına son qoyulan ölkələr də, zahirdə öz suverenliyini hissə-hissə itirən müstəqil dövlətlər də az 

olmamıĢdır. Ümumiyyətlə, dövlətlərin yaranması və inkiĢafı tarixi çox çətinliklərdən keçib. 
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Çiçəklənmə və tənəzzül fazlarını yaĢayıblar. Ümummilli lider Heydər Əliyev milli ideyanın 

yaranması, xalqa çatdırılması istiqamətində xalqımıza çox böyük, əhəmiyyətli bir elmi irs qoyub 

getdi. Hansı irs ki, onun üzərində bu gün Azərbaycan dövləti sürətlə inkiĢaf edir.  

Bütün bu proseslərdə danılmaz və ümumi olan bir cəhət var. Bu həmin proseslərin həlledici 

bir amilə - ―milli siyasi lider‖ faktoruna bağlı olmasıdır. Hər bir dövlətin uğurları da dolayısı ilə bu 

amildən asılı olur. Elə Dünya Azərbaycanlıların Həmrəyliyi gününün qeyd edilməsi də bu tarixi 

aspektin bir təzahürü olmuĢdur və bu gün bu bayramın bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən 

qeyd edilməsi artıq bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca çevrilmiĢdir. 

Tarixdə adı dövlətçiliyin simvoluna çevrilən və onunla qoĢa çəkilən çox az siyasi liderə rast 

gəlmək olar. Taleyin hökmü ilə müstəqil dövlətimizin ən müasir tarixi də məhz belə liderin adı ilə 

bağlıdır. Ümumi qənaətə görə məhz XX əsrdə ―dövlət‖ və ―Ģəxsiyyət‖ anlayıĢları bir simada – ―mil-

li lider‖ simasında cəmlənə bilmiĢ və həmin əsr tarixə dünya Ģöhrətli liderlər bəxĢ etmiĢdir. 

Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyev həmin Ģəxsiyyətlərdən  biridir. Bu Ģəxs Hey-

dər Əliyevdir. Ġstər Azərbaycan tarixində, istərsə də xalqın yaddaĢında Heydər əliyev müstəqil və 

suveren dövlətin simvolu, xarizmatik siyasət dahisi, böyük vətəndaĢ kimi qalmıĢdır. O, 

Azərbaycanın ən yeni tarixində bütöv bir epoxanı özündə təcəssüm etdirən, müstəqil siyasi, hüquqi, 

elmi, soaial-mədəni əsaslarını yaradan, onların ardıcıl inkiĢafını təmin edən siyasi kursun və milli 

strategiyanın müəllifidir.  

Azərbaycançılıq ideologiyası xalqımızın gücünü müəyyənləĢdirir. Əlbəttə bunun faydasını 

görmək üçün ilk növbədə təĢkilatlanmaq və bunun üçün lazım olan addımları atmaq gərəkdir. 

TəĢkilatlanmaq yalnız sözdə deyil, əməldə, iĢ birliyində, konkret olaraq birimizin digərinə 

dəstəyində hiss olunmalıdır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı və dövləti, eləcə də azərbaycançılıq ide-

ologiyası qarĢısında göstərdiyi çox mühüm əhəmiyyətli xidmətlərindən biri də Azərbaycan diaspo-

runun inkiĢaf etdirilməsi və təkmilləĢdirilməsi oldu. Müstəqillik illərində Azərbaycan həqiqətlərinin 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əsas amil olan diasporun təĢkilatlanması üçün hüquqi ba-

zanın əsası qoyulmuĢdur. Ümummilli liderin Bakıda dünya azərbaycanlıların birinci qurultayında 

bəyan etdiyi tezislər əslində azərbaycançılığın, Azərbaycan təəssübkeĢliyinin ən lakonik ifadəsi idi: 

―Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaĢı kimi, istədi-

kləri kimi yaĢasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər.‖ Ulu 

öndərin artıq aforizmə çevrilmiĢ bu sözləri isə azərbaycanlıların qəlbindən və Ģüurundan heç vaxt 

silinməyəcəkdir: ―Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Mən həmiĢə fəxr 

etmiĢəm, bu gün də fəxr edirəm mən azərbaycanlıyam. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiy-

yətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı yaĢatmalıyıq‖.  

Ġndi Azərbaycan diasporu kifayət qədər inkiĢaf etmiĢ, müxtəlif mədəniyyət mərkəzləri 

yaradılmıĢdır ki, onlar müstəqil Azərbaycan ideallarının beynəlxalq səviyyədə müdafiəsində xid-

mətlər göstərirlər. Azərbaycançılıq ideyalarının təbliği bu gün Ġlham Əliyevin daxili və xarici 

siyasətində baĢlıca yer tutur. Dövlətimizin baĢçısı xarici ölkələrə səfərləri zamanı soydaĢlarımızla 

görüĢlərə xüsusi diqqət ayırır, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

soydaĢlarımızı daha fəal olmağa çağırır və bu istiqamətdə məqsədyönlü iĢlər aparır. Heydər Əliyev 

Fondunun prezidenti, UNESCO və ĠSESCO-nun xoĢməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 

gördüyü iĢlər Azərbaycan xalqının, tarixinin təbliğinə böyük töhfədir.  

Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyası qarĢısında xidmətlərindən biri də keçmiĢ SSRĠ-

nin Moskva, Sankt-Peterburq, Taqanroq kimi Ģəhər və vilayətlərdə Azərbaycanla bağlı abidələr 

qoyulması, elm və incəsənət xadimlərinin yubileylərinin keçirilməsi, Azərbaycanın görkəmli 
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Ģəxsiyyətlərinin adına heykəllərin ucaldılması, onların adlarının küçə və meydanlara verilməsi sa-

həsində göstərdiyi xidmətlərdir. Moskvada fəaliyyət göstərərkən Nizami ―Xəmsə‖sinin orda çap 

edilməsi, Qara Qarayevin SSRĠ Bəstəkarlar Ġttifaqının katibi, Tahir Salahovun SSRĠ Rəssamlar Ġtti-

faqının birinci katibi kimi fəaliyyətini daha da geniĢləndirməsi, Fikrət Əmirovun ―Min bir gecə‖ 

baletinin bütün ittifaq televiziyası ilə göstərilməsi, ―Nizami‖, ―Dədə Qorqud‖, ―Babək‖, ―Nəsimi‖ 

və digər milli ruhlu tarixi-bədii filmlərin SSRĠ-nin televiziya ekranlarına çıxması, xarici ölkələrə 

səfərləri zamanı azərbaycanlıların da nümayəndə heyətlərinin tərkibinə daxil edilməsi Heydər Əli-

yevin bu ideologiya sahəsində göstərdiyi xidmətlər sırasındadır. Heydər Əliyevin uzun müddət dö-

vlət idarəçiliyi sistemində fəaliyyət göstərən bir tarixi Ģəxsiyyət kimi əldə etdiyi nailiyyətlər bütün 

dünyada ―Azərbaycan‖ və ―azərbaycanlı‖ sözlərinin mahiyyətini , dəyərini və tutumunu xeyli 

artırdı. 

Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan dilinin, tarixinin, ədəbiyyat və mədəniyyətinin 

azərbaycançılıq məfkurəsi ilə dərkinin metodologiya və strategiyasını formalaĢdırmıĢdır. Onun 18 

iyun 2001-ci il tarixli ―Dövlət dilinin tətbiqinin təkmilləĢdirilməsi haqqında‖, həmçinin 9 avqust 

2001-ci il tarixli ―Azərbaycan Əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında‖ 

fərmanları bu baxımdan böyük tarixi-siyasi əhəmiyyət daĢımaqla milli-mənəvi dəyərlərin qorun-

masına, möhkəmləndirilməsinə və daha da yüksəliĢinə xidmət edir. Azərbaycançılıq ideologiyasının 

çoxĢaxəli sistemində milli dil məsələləri xüsusi yer tutur. Hər bir xalqın milli varlığının təcəssümü, 

daĢıyıcısı olan doğma dilin tərəqqisinin, statusunun, iĢlənmə dairəsinin yüksək səviyyədə təsbit 

olunması müstəqil dövlət quruculuğu prosesində, milli-mənəvi həmrəyliyin təmin edilməsində ən 

vacib faktorlardan biridir. Ulu öndər deyirdi: ―Ana dilimiz müstəqil Azərbaycanın, Azərbaycan 

xalqının ən böyük milli sərvətidir.‖ Ulu öndər xalqımıza məxsus müqəddəs adət-ənənələrin qorun-

ması iĢinə də xüsusi diqqət yetirmiĢdir. Cəmiyyət həyatında müĢahidə olunan bəzi neqativ mey-

illərin azərbaycanlı mentaliteti ilə bir araya sığmadığına diqqət yönəldib onlara qarĢı kəskin mövqe 

ortaya qoyan dahi rəhbərin ―Milli-mənəvi dəyərlərin pozulması xalqımıza qarĢı bağıĢlanılmaz 

xəyanətdir‖ adlı bəyanatı vətənpərvərliyin, azərbaycançılğın, yüksək mənəviyyat amalının əsl 

təcəssümüdür. 

Azərbaycançılıq imperiyaçılığa qarĢı müqavimətdə formalaĢan istiqlal ideologiyasıdır. 

Azərbaycanın suverenliyi milli prinsipə əsaslanır, azərbaycançılıqda həm də onun ideoloji prin-

sipləri təsbit olunur. O, qlobal siyasət üçün nəzəri bazadır, çünki, dövlətlərə və xalqlara yeni ictimai 

sahman və təfəkkür koordinatları diqtə edir. Azərbaycançılıq vahid və bölünməz Vətən, birlik, 

həmrəylik, dünyanı tanımaq və dünyaya öz milli ―mən‖inlə tanınmaq deməkdir. Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin 5 iyul 2002-ci il tarixli fərmanı ilə xarici ölkələrdə yaĢayan azərbaycanlılarla iĢ 

üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması ilə dövlət-diaspor əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi üçün 

ideya-nəzəri və təĢkilati Ģəraitin hazırlanması iĢi baĢa çatdı. Bu tədbirlər yetərincə hazırlıqlı olan 

minyonlarla soydaĢımızı vahid azərbaycan və azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləĢdirdi. 

XX əsrin sonlarında dünya üzrə güclü ideoloji sistemlərdən liberalizmlə  neokonservatizmin güclü 

rəqabəti gedirdi. Bir az əvvələ qayıtsaq, deməliyik ki, Azərbaycan bu iki sistem rasıında seçim 

etməli idi. Kommunist ideoloji sistemindən təzə qurtulduğumuzdan kommunist ideologiyasına 

qayıdıĢ ehtimalı yox idi. Liberalizm postsovet məkanı üçün o zaman çox cəlbedici görünürdü. An-

layan da, anlamayan da ―azadlıq‖ sözünün Ģirnikdirici və təhrikedici cəlbediciliyi qarĢısında təslim-

iyyətçi vəziyyətə düĢmüĢdü. Liberalizmin fərdi azadlıq və hüquqa üstünlük verməsi totalitar cəmiy-

yətin buxovlarından azad olanlar üçün çox cazibədar görünürdü. Lakin o zaman çox az adam 

bütövlükdə cəmiyyətin təkamül Ģərtləri ilə eyforik ideoloji vədlər arasında fərq olduğunu görə 

bilirdi. Çünki güclü dövlət və sabit cəmiyyət olmayan yerdə fərdi azadlıığın xaosa, özbaĢınalılğa, 



337 
 

hərc-mərcliyə və baĢqasının hüquqlarını tapdalayan qrupların meydan sulamasına rəvac verdiyini 

dərk etmək lazım idi. Bunun üçün isə tənqidi siyasi təfəkkür gərək idi. Lakin yenə də dövlət qurucu-

luğuna yeni baĢlayan cəmiyyətlər üçün bu ideya çox maraqlı idi. Lakin onu kor-koranə qəbul etmək 

də riskli idi. Çünki hər bir cəmiyyətin öz təkamül yolu var. Heydər Əliyev postsovet məkanında 

bütün bu kimi məqamları nəzərə alaraq Azərbaycan üçün neokonservatizmə çox yaxın, ancaq liber-

al demokratiyanın əsas müddəalarını da özündə ehtiva edən ideoloji konsept formalaĢdırdı. Bu 

bağlılıqa da ideya-nəzəri və siyasi baxımdan ―azərbaycançılıq‖ və neokonservatizm bir-biri ilə sıx 

əlaqəlidir. Heydər Əliyev belə bir mürəkkəb situasiyada Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərini 

müstəqil və demokratik dövlət quruculuğu kursu çərçivəsində müəyyənləĢdirdi. Həmin siyasət 

tərkib hissələri arasında möhkəm əlaqələri olan sistemi xatırladır. Azərbaycanın dövlət maraqlarına 

cavab verən bütün istiqamətləri məntiqi surətdə nəzərə alan xarici siyasət kursu dünyanın əsas ge-

osiyasi güclərinin bölgədəki maraqlarını nəzərə almağa imkan verirdi. Həmin güclərin maraqlarının 

nəzərə alınması yekunda Azərbaycann dövlət maraqlarının təmininə xidmət edirdi.  

VətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢdırılması və hüquqi dövlət quruculuğunda önəmli rol oynayan 

azərbaycançılıq ideologiyası ifrat ksenofobiya, davakar millətçilik üzərində köklənən ermənilik ide-

ologiyasından fərqli olaraq sağlam vətənpərvərlik ideologiyasıdır. VətəndaĢ cəmiyyətinin for-

malaĢdırılması və hüquqi dövlət quruculuğu üçün güclü silah olan azərbaycanççılıq ideologiyasının 

mayasında baĢqa xalqlarla sülh içində yaĢamaq, milli və dini dözümlülük fəlsəfəsi dayanır. Ġlham 

Əliyev tərəfindən davam etdirilir. Bunu Prezident Ġlham Əliyev tərəfindən 2006-cı ilin mart ayında 

keçirilən Dünya Azərbaycanlıların II qurultayında dedikləri bir daha sübut edir. Burdakı çıxıĢında 

Ġlham Əliyev : ―Biz hər istiqamətdə çox sürətlə, düĢünülmüĢ proqram və konsepsiya əsasında 

irəliləyirik. Bu iĢdə Azərbaycan diasporunun böyük rolu var. Mən istəyirəm ki, həm Azərbaycanın 

dünyaya təbliğ edilməsində, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya birliyinə çatdırılmasında, 

azərbaycanlıların yaĢadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iĢtirakında bu rol daha da güclü 

olsun. Bu bizim mövqelərimizi möhkəmləndirir. Biz 50 milyonuq. Bu dünya miqyasında böyük 

xalqdır. ÇalıĢmalıyıq ki, doğma Vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləĢdirək, qüdrətli dövlətə çevi-

rək‖. Bu baxımdan Prezident Ġlham Əliyevin təĢəbbüsü ilə 2011-ci ildə keçirilən dünya 

azərbaycanlılarının III qurultayı ölkəmizdə vətəndaĢ cəmiyyətinin formalaĢdırılması və hüquqi dö-

vlət quruculuğu prosesində Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan azərbaycançılıq ideologiyasının 

təntənəsi idi.  

Azərbaycançılıq müstəqil və bənzərsiz Azərbaycanı sivilizasiyalı dövlətlər sırasına çıxaracaq 

bir yoldur. Azərbaycançılıq xalqımızın çox əzab-əziyyətlər bahasına nail olduğu tarixi sərvətdir.     

Bu gün hər bir soydaĢımız yaxĢı dərk edir ki, ən ağrılı problemimiz olan Dağlıq Qarabağ 

münaqiĢəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli dünyada yaĢayan bütün 

azərbaycanlıların birliyindədir. Belə birliyi isə tarixin bütün zehni və mənəvi təcrübələrini özündə 

əks etdirən milli ideologiya yarada bilər. Bu ideologiya azərbaycançılıqdır. Heydər Əliyev özü 

azərbaycançılığın simvolu idi. Onun nitqlərində bütövlükdə Azərbaycan danıĢırdı. Bu gün də dö-

vlətçiliyimizdə həmin tarixi-nəzəri ənənələr, iĢ üsulları ləyaqətlə qorunub saxlanılır. 

Azərbaycançılıq Azərbaycanda baĢ vermiĢ milli azadlıq hərəkatlarının tarixi təcrübələrinin nəzəri 

yekunudur. O, dünyada və ölkəmizdə gedən ictimai proseslərin tarixi mənasını Azərbaycan xalqının 

mənafeyi baxımından izah edir. Azərbaycançılıq müstəqil, suveren Azərbaycanın tam tarixi istiqlalı 

uğrunda, bu ölkədə dünyəvi prinsiplərə malik sivil demokratik dövlət uğrunda mübarizəni  strateji 

məqsəd seçən Azərbaycan xalqının ideologiyasıdır. Onun əsasında Azərbaycanı özünə vətən sayan 

bütün xalqların  milli, etnik, dini və sosial hüquqlarının bərabərliyi ideyası dayanır. O, diktaturadan, 

avtoritarizmdən demokratriyaya keçid dövrünün nəzəriyyəsi, milli özgürlüyümüz haqqında təlimdir. 
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Məqalədə ―Soyuq müharibədən‖ sonra Türkiyə və NATO-nun(ABŞ-ın)  Yaxın Şərq 

regionunun təhlükəsizlik problemlərinə münasibəti məsələsi araşdırılır. Habelə Türkiyə ilə NATO 

arasında XX əsrin 1990-cı illərindən etibarən təhlükəsizlik və müdafiə məsələlərində yaranan 

ixtilaflar nəzərdən keçirilir.Əsas diqqət isə Türkiyənin körfəz müharibələri dövründə  NATO(ABŞ) 

ilə  münasibətlərindəki problemlərin öyrənilməsinə yetirilmişdir. 

Açar sözlər: Soyuq müharibə, Türkiyə, NATO, Körfəz müharibəsi, Amerika Birləşmiş Ştatları, 

Orta Şərq 

 

Вафа ДЖАЛИЛ кызы, 

магистр, Бакинснкий Государственный Университет 

 

УЧАСТИЕ ТУРЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАТО НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ: 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

 

В статье исследуется вопросы подхода Турции, и НАТО(США) к проблемам 

безопасности ближневосточного региона, после «холодной войны». Дале в ней 

рассматриваются разногласия возникающие с начала 1990-х годов ХХ века между Турцией и 

НАТО (США) по вопросам безопасности и обороны. Основное внимание уделено изучению 

проблем в отношениях. Турции НАТО(США) во время войны Залива.  
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The article analyzes Turkey and NATO (USA) attitude to the emerging security challenges in 

the Middle East region during the post-Cold War. As well as being considered conflicts arising 

from the security and defense issues between Turkey and NATO since 1990. The main attention is 

focused on studying the problems between Turkey and NATO (USA) during the Gulf War.  
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Ġkinci Dünya müharibəsindən sonrakı dövrdə 1950-ci il Suriya böhranı istisna olmaqla Yaxın 

və Orta ġərq regionu Türkiyənin təhlükəsizlik və müdafiə siyasətində prioritet istiqamət təĢkil 

etməmiĢdir. Lakin 1980-ci illər boyu davam edən Ġran-Ġraq müharibəsi və 1990-cı illərin 

əvvələrində baĢ verən Körfəz müharibəsi Türkiyənin təhlükəsizliyinə bilavasitə və ya dolayı təsir 

edən hadisələr kimi bölgəni yenidən Türkiyənin əsas maraq dairələrindən biri halına 
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gətirmiĢdir.Körfəz böhranları hərĢeydən öncə Soyuq müharibədən sonrakı dövrdə Türkiyə NATO 

eləcə də Türkiyə ABġ münasibətlərini müəyyənləĢdirən əsas amil kimi çıxıĢ etmiĢdir. Səddam 

Hüseyn rəhbərliyi altındakı Ġraqın sabit bir Orta ġərq yaratmanın önündəki ən böyük maneələrdən 

biri olduğu hər iki ölkə tərəfindən qəbul edilsə də bu maneənin necə aĢılacağı mövzusunda iki ölkə 

siyasəti arasında bir yaxınlıqdan danıĢmaq  mümkün olmamıĢdır. (1,82-97). Körfəz müharibəsi, 

Küveyti Ġraq iĢğalından azad etməsinə baxmayaraq Səddam Hüseyn rejimini iqtidardan uzaq-

laĢdıramamıĢ, Türkiyə üçün də iqtisadi problemlər və cənub sərhədində təhlükəsizlik problemləri 

yaratmıĢdır. Ġraqa qarĢı BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı tərəfindən tətbiq olunan iqtisadi sanksiyalar   

Türkiyəyə   mənfi təsir göstərmiĢ, habelə Ġraqın Ģimalında yaradılan uçuĢa qadağan bölgə, Türki-

yədə terrorist hücumlar reallaĢdıran qruplar üçün bir sığınacaq meydanagətirmiĢdir.Ġraq müharibəsi 

nəticəsində Səddam Hüseyn rejiminin iflasından sonra Ġraqda daxili nizamın  təmin edilə 

bilməməsi, siyasi qeyri-sabitlik bu dövrdə Türkiyə və Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının ortaq nara-

hatlıqlarını meydana gətirmiĢdir. Ġraqın unitar quruluĢu mövzusundakı müzakirələr və ġimali Ġraqda 

yaradılan muxtar kürd rəhbərliyi, Türkiyənin öz təhlükəsizliyi baxımından üzərində dayandığı ən 

əhəmiyyətli mövzu olmuĢdur. 

Körfəz müharibələri, Soyuq müharibə sonrası dövrdə Türkiyənin, NATO iləolan əlaqələrində 

də ortaya çıxan yeni ünsürləri görmə fürsəti vermiĢdir. (2, 10-30). Belə ki, Soyuq müharibə  son-

rasında  Türkiyənin strateji mövqeyinin dəyərindəki azalma mövzusunda ortaya çıxan narahatlıq və 

tərəddüdlər qısa bir müddət sonra baĢlayan Körfəz böhranı ilə birlikdə sonaçatmıĢdır. 

Türkiyənin Orta ġərqdə sahib olduğu strateji mövqe ABġ-ın regiona dair siyasətində onun  

əhəmiyyətini təkrar ortaya qoymuĢdur. Habelə, Türkiyənin sahib olduğu demokratik hüquq qayda-

larına söykənən idarəçilik forması, ‗model ölkə‘ olaraq, Yaxın ġərq, Qafqazlar və Orta Asiya 

bölgələrinin sabitliyi üçün Amerika BirləĢmiĢ ġtatları baxımından əhəmiyyət daĢımıĢdır. Bunlarla 

yanaĢı ,Türkiyənin Balkanlarda sülh və sabitliyin təmin edilməsi istiqamətində göstərdiyi səy və 

aktiv olaraq qatıldığı sülhü qoruma əməliyyatları, ABġ üçün Türkiyənin əhəmiyyətini ön plana çıx-

aran ünsürlər olmuĢdur.  

Ġran-Ġraq müharibəsinin ardından, Orta ġərqdə ən əhəmiyyətli hərbi gücə sahib ölkə mövqey-

inə  gələn Ġraq, döyüĢ əsnasında Körfəz ölkələrindən aldığı borcların geri ödəməsi mövzusunda 

əhəmiyyətli problemlər yaĢamağa baĢlamıĢdır. 1990-ci ildə neftin qiymətinin ucuzlaĢması  Ġraq 

iqtisadiyyatına mənfi təsir göstərmiĢdir.1990-ci ilin iyul ayı ortalarından etibarən Ġraq lideri Səddam 

Hüseyn neftin ucuzlaĢmasında  xüsusilə Küveyt və BirləĢmiĢ Ərəb Əmrliklərinin tətbiq etdiyi neft 

siyasətini məsul tutmuĢ, eyni zamanda Küveyt ilə olan sərhəd bölgəsində, Küveyt torpaqlarında  

qalan bəzi neft yataqlarına iddia etməyə baĢlamıĢdır. Ġki ölkə arasında bmövzu ilə əlaqədar Səudiy-

yə Ərəbistanının Ciddə Ģəhərində keçirilən görüĢlərdən bir nəticə əldə edilməmiĢ, Ġraq hərbi 

birlikləri1990 tarixində Küveyti iĢğal etmiĢdir. Amerika BirləĢmiĢ ġtatları üçün strateji əhəmiyyətə 

sahib olan böhran bölgəsi, bu ölkənin problem ilə digər ölkələrə nisbətən daha yaxından mara-

qlanmasına səbəb olmuĢdur. Ġraqın Küveyti iĢğal edərək dünya neft ehtiyatlarının 2 / 3‘ni nəzarət 

edəcək vəziyyətə gəlmiĢ olması ABġ tərəfindən dünya iqtisadiyyatına qarĢı bir təhdid, özünə qarĢı 

Ģantaj olaraq qiymətləndirilm Küveytin Ġraq hərbi qüvvələri tərəfindən iĢğalı NATO tərəfindən də 

yaxından izlənmiĢ, Ġraqla quru sərhəddi olan Türkiyənin xüsusi vəziyyəti bunda əhəmiyyətli rol 

oynamıĢdır. ( 9,75-84).  ĠĢğalın dərhal ardından Brüsseldəki NATO mərkəzindən edilən açıqlamada 

Ġraqın Küveytə qarĢı giriĢdiyi hərbi hücum sərt Ģəkildə qınanmıĢ, Küveyt torpaqlarında olan Ġraq 

qüvvələrinin dərhal və qeyd-Ģərtsiz geri çəkilməsi çağırıĢında olmuĢdur. Həmçinin Ġraqının 

iĢğalının  BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının nizamnəməsinin açıq pozulması mənasını gəldiyi ifadə 

edilərək, Ġttifaq tərəfindən Ġraq problemlərin sülhsevər yollardan həllinə  dəvət edilmiĢdir . 
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Körfəzdə yaĢanan böhranla əlaqədar olaraq, Ġngiltərə BaĢ naziri Margareth Tatcher, Kanada BaĢ 

naziri Brian Mulroney və NATO-nun baĢ katibi Manfred Wörner‘in Amerika BirləĢmiĢ ġtatları pre-

zidenti Corc BuĢ ilə ikitərəfli görüĢlərdən sonra edilən açıqlamalarda, Körfəz problemində NATO-

ya uyğun rollar olduğu, bu bölgənin tamamilə ‗vəzifə sahəsi xarici‘ sayılmadığı fikri əks olun-

muĢdur . 10 Avqust 1990 tarixində Brüsseldə keçirilən NATO Nazirlər ġurası konfransında Ameri-

ka BirləĢmiĢ ġtatları tərəfindən təklif edilən dörd maddəlik təklif paketi üzv ölkələr tərəfindən qəbul 

edilərkən Prezident BuĢun Səudiyyə Ərəbistanına əsgər göndərmə qərarı dəstəklənmiĢ və Türkiyəyə 

mütləq müdafiə zəmanəti verilmiĢdir. 

Amerika BirləĢmiĢ ġtatları, Ġraqın Küveyti iĢğalının dərhal ardından, ‗Çöl Qalxanı‘ adı altın-

da, baĢda Səudiyyə Ərəbistanı olmaq üzrə Körfəz ölkələrində ola biləcək bir hərəkat üçün hərbi 

koalisiya qurmağa baĢlamıĢ, bu əməliyyatla əlaqədar olaraq edilən xərclərin NATO üzvü ölkələr 

tərəfindən paylaĢılması istəklərini Avqust ayı sonunda NATO-nun baĢ Katibliyinə çatdırmıĢdır. 

Sentyabr ayında toplanan NATO ġurası konfransında etdiyi çıxıĢında ABġ xarici iĢlər naziri James 

Baker, üzv ölkələrin Körfəz böhranında əsgər göndərməkdə daxil  olmaqla daha çox hərbi, siyasi və 

maliyyə məsuliyyət almalarının zərurətini ifadə etmiĢ və Türkiyənin kəĢfiyyatdan daha çox 

yararlandırılmasını istəmiĢdir. Körfəzdə qarĢıdurma ehtimalının artması ilə bağlı Türkiyə NATO-ya 

müraciət edərək, NATO tarixində ilk dəfə qanad ölkələrin ordularını möhkəmlətmə üçün nəzərdə 

tutulan Çevik Qüvvələrin  hava bazalarının öz torpaqlarına göndərilməsini istəmiĢdir.Dekabr 1990 

sonlarına doğru toplanan NATO Müdafiə və PlanlaĢdırma Komitəsi tələb edilən hava qüvvələri ba-

zalarının göndərilməsi mövzusunda tam bir qərara gəlməmiĢdir. Belçika və Almaniya, Türkiyəyə 

mütəxəssislərdən ibarət heyətlərin göndərilərək yerində araĢdırma edilməsini və hazırlanacaq hesa-

bata görə qərar verilməsini istəmiĢdir. .(3, 27-38) 

Edilən qiymətləndirmələr nəticəsində 1991-ci ilin yanvar ayı baĢlarında təkrar toplanan 

NATO Müdafiə və PlanlaĢdırma Komitəsi, Türkiyənin Çevik Qüvvələrinə  bağlı hava birliklərinin 

Türkiyədə yerləĢdirilməsi istəyinə müsbət cavab vermiĢdir. 

Komitə tərəfindən edilən Ģərhdə, Türkiyənin Cənub-ġərqi bölgəsinə, NATO Çevik 

Qüvvələrinə bağlı Alman, Belçika və Ġtaliya təyyarələrindən ibarət hava gücünün göndərilməsinin 

razılaĢdırıldığı ifadə edilmiĢdir.  

Körfəz Müharibəsinin dərhal baĢlamasının ardından döyüĢdə Türkiyənin boynuna götürəcəyi 

rol və hərbi bazaları istifadəsi mövzusunda Amerika BirləĢmiĢ ġtatları ilə aparılan danıĢıqlarda Tü-

rkiyə ABġ-dan iki siyasi zəmanət istəmiĢdir. Bunlardan birincisi Ġraqın ərazi bütövlüyünün qorun-

ması, ikinci isə ortaya çıxacaq xaos mühitində bölgədə müstəqil bir kürd dövlətinin qurulmasına 

icazə verilməməsi olmuĢdur. (10, 100-102) 

Türkiyənin Körfəz müharibəsi boyunca öz təhlükəsizliyi ilə əlaqədar olaraq ən çox narahatlıq 

duyduğu bu mövzu döyüĢ sonrasında yaĢanan gözlənilməz hadisələr qarĢısında gerçəyə 

çevrilmiĢdir. Mart ayı baĢında tərəflər arasında təmin edilən atəĢkəsin ardından, əvvəl Ģiə ərəblərin-

in əksəriyyət təĢkil etdiyi  Basra bölgəsində daha sonrada Ģimalda çoxluq təĢkil edən  kürdlər, Ġraq 

hökumət güclərinə qarĢı mübarizəyə baĢlamıĢlar. Səddam Hüseynə bağlı hərbi birliklərin Ģimalda 

kürd və cənubda Ģiə azlıqlara qarĢı həyata keçirdikləri qırğınlar xüsusilə Mart ayı sonunda Türkiyə 

sərhədinə minlərlə kürd qaçqının yığılması ilə nəticələnmiĢdir 

1991-ci ildəki Körfəz müharibəsinin ardından Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının Orta ġərq 

bölgəsinə olan marağı Avropada yaĢanan hadisələr səbəbiylə müəyyən bir müddət azalma meyli 

göstərmiĢdir. Lakin qeyd etməliyik ki, Səddam Hüseyn rəhbərliyindəki Ġraq, Körfəz Müharibəsinin 

ardından azalan hərbi gücünə baxmayaraq Amerika BirləĢmiĢ ġtatları tərəfindən bölgədəki mara-

qları üçün bir təhdid ünsürü olaraq görülməyə davam etmiĢdir 2000-ci ildə edilən ABġ prezident 
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seçkilərində Respublikaçılar Partiyasından Prezident seçilən GW BuĢun rəhbərliyə gəlməsiylə 

birlikdə Ġraq, sahib olduğu ehtimal olunan kütləvi qırğın silahlarının nəzarəti və məhv edilməsi 

barəsində, ABġ tərəfindən siyasi təzyiq altına alınmağa çalıĢılmıĢ və bu mövzuda vahid beynəlxalq 

ictimai fikrin yaradılması istiqamətində siyasət izlənilmiĢdir. (4, 55-79)ABġ tərəfindən gündəmə 

gətirilən Ġraqdakı kütləvi qırğın silahlarının varlığı və Ġraqın tərksilah ideyası Türkiyə tərəfindən 

təmkinli qarĢılanmıĢdır. Xüsusilə, 1991-ci ildəki Körfəz Müharibəsinin ardından Türkiyənin 

yaĢamıĢ olduğu siyasi və iqtisadi təcrübələr, ABġ-ın yeni Ġraq siyasətinə Türkiyənin daha fərqli 

yanaĢmasına səbəb olmuĢdur. 1 Mart 2003 tarixində TBMM gündəminə gələn hərbi çağırıĢ 

məclisdə səsverməyə qoyulmuĢ lakin səsvermə nəticəsində kafi səs çoxluğu təmin olunmadığından 

hərbi çağırıĢ rədd edilmiĢdir. Türk və Amerikalı səlahiyyətliləri üçün böyük bir sürpriz  olaraq 

qiymətləndirilən bu hadisənin ardından istər Türk istərsə də Amerikalı səlahiyyətlilərin iki ölkə 

əlaqələrinin daha çox zərər görməməsi üçün böyük cəhd göstərdiyi müĢahidə edilmiĢdir. Ġraqa 

müdaxilə üçün lazımi iznin TBMM'den alına bilməməsi Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının alternativ 

döyüĢ planlarını yenidən nəzərdən keçirməsinə səbəb olmuĢ, Türkiyənin içində olmayacağı bir 

müdaxilənin ağır olacağı fikiri Amerika hərbi səlahiyyətliləri tərəfindən mənimsənən ortaq rəy 

olmuĢdur. (8, 10-18)ABġ-ın Ġraq müdaxiləsi NATO daxilində digər ölkələr tərəfindən də bir mənalı 

qarĢılanmamıĢ, Amerika BirləĢmiĢ ġtatlarının NATO-ya etmiĢ olduğu yardım müraciəti bir aylıq  

müddətin keçmiĢ olmasına baxmayaraq qəti bir nəticəyə bağlanmamıĢ, bu vəziyyət NATO daxil-

ində  böhrana çevrilmiĢdir. Bu vəziyyət ilə dövrəyə girən NATO-nun baĢ katibi Corc Robertson, 

ABġ-ın tələblərini yalnız Türkiyənin müdafiə olunmasıyla məhdudlaĢdıraraq  həftəlik 'səssizlik 

müddəti' qərarının alınmasını təmin etmiĢdir.Lakin Fransa, Almaniya və Belçika tərəfindən edilən 

ortaq açıqlamada, veto qərarının alındığının ancaq bunun Türkiyəyə qarĢı deyil, Amerika BirləĢmiĢ 

Dövlətlərinə qarĢı alınmıĢ  qərara olduğunu, Türkiyəyə qarĢı  hücum ya da təhdid olması halında 

NATO çərçivəsində hər cür yardım edəcəklərini bildirmiĢlər. NATO ittifaqının 53 illik tarixində 

yaĢadığı ən dərin böhran kimi qiymətləndirilən bu vəziyyət qarĢında Türkiyə, NATO təsis 

müqaviləsinin 4. maddəsinə əsaslanaraq özünün təhlükə altında olduğunu NATO-ya bildirərək 

hərbi hazırlıq planlarının hazırlanmasını istəmiĢdir. Türkiyənin 4. Maddə çərçivəsində NATO-ya 

təqdim etdiyi tələbləri uzun müzakirələrə baxmayaraq müəyyən qərarla nəticələnməmiĢdir . Soyuq 

Müharibə sonrası Körfəz bölgəsində meydana gələn iki əhəmiyyətli böhran Türkiyənin yeni dö-

vrdəki təhlükəsizlik və müdafiə siyasətinin formalaĢmasında ən əsas təyin edici ünsürləri meydana 

gətirmiĢdir. ġərq Bloku'nun dağılmasının ardından Türkiyənin Qərb təhlükəsizliyi daxilindəki 

əhəmiyyətinin azalacağı istiqamətindəki fikirlər Körfəz müharibəsi və Ġraq müharibəsi ilə birlikdə 

aradan qalxarkən Orta ġərq bölgəsində Türkiyənin sahib olduğu strateji mövqe ABġ-ın bölgəyə 

yönəlmiĢ siyasətinin həyata keçirilməsini  təmin edən bir ünsür olaraq əhəmiyyətini davam 

etdirmiĢdir. Türkiyə Körfəz böhranları zamanı ABġ-a istədiyi dəstəyi verməklə  birlikdə regional 

balansı da nəzərə almaq  məcburiyyətində qalmıĢ və Amerika tələblərini bir baxıma öz milli mara-

qları ilə uyğunlaĢdırmağa  çalıĢmıĢdır. Soyuq Müharibə sonrası dövrdə meydana çıxan qeyri-

sabitlik və qarĢıdurmaların daha çox Türkiyəyə qonĢu ərazilərdə baĢ verməsi Türkiyənin milli 

təhlükəsizlik və müdafiə baxımından hədə olaraq qəbul edilərkən, Türkiyənin bu narahatlıqları ilə 

əlaqədar olaraq müraciəti NATO tərəfindən ümidləri doğruldacaq Ģəkildə qarĢılanmamıĢdır. 
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―QloballaĢma‖ mövzusu son 15-20 il ərzində intellektual diskussiya meydanında aktuallığına 

görə əsas mövzudur. Bu,sadəcə gələcəyin nəzəri modeli haqqında diskussiyalar deyil, bütün dü-

nyanı əhatə edən si-vilizasiya prosesinin analizinə cəhdlərdir.QloballaĢma prosesi obyektivdir. 

SSRĠ dağıldıqdan sonra biz bu planetar layihəyə qoĢulmuĢ və tarixi zərurətin çağırıĢı 

ilə,qloballaĢmanın obyektləri sırasına daxil ol-muĢuq.Müasir anlamda qloballaĢma mənasını ifadə 

edən proses yeni hadisə sayıla bilməz. Lakin,yalnız SSRĠ və onun qurduğu sosialist ölkələri bloku 

dağıldıqdan sonra ikinci minilliyin sonunda real qloballaĢma mümkün olmuĢdur.Dünya inkiĢafının 

müasir mərhələsinin baĢlıca meyli məhz miqyası getdikcə böyüyən qloballaĢmadır. QloballaĢma 

mahiyyət etibarilə yeni bir prosesdir və cəmiyyətin tarixi inkiĢafında bu proses mövcud olmayıb.Bu 

proses müxtəlif formalarda təzahür edib. 



345 
 

QloballaĢma termini etimoloji cəhətdən latın termini olan ―qlobus‖-yəni Yer kürəsi sözü ilə 

əlaqədardır.Bu və ya digər proseslərin ümumi-planetar xarakter daĢıdığını ifadə etdiyini göstərir. 

Elmi ədəbiyyatlarda XX əsrin ikinci yarısından sonra dünya miqyasında baĢ verən fundamental 

prosesləri izah etmək üçün "qloballaĢma" terminindən ilk dəfə 1967-ci ildə istifadə edildiyi bild-

irilir.Müasir anlamda termin kimi isə "qloballaĢma" 1980-ci illərin ortalarında dövriyyəyə bu-

raxılmıĢ və intellektual elita tərəfindən qəbul olunmuĢdur. XXI əsrdə bəĢəriyyətin müasir ink-

iĢafının əsas aspekti olan qlo-ballaĢma daxili siyasi mühitin formalaĢmasına mühüm təsir gös-

tərir.Qlobal meyllərin gətirdiyi qərbləĢmə davranıĢ normaları və stereo-tiplərinin səmtini 

dəyiĢdirir,milli dövlətin suverenliyi anlayıĢını silib atır.Müasir dövrdə qloballaĢma həyatın bütün 

sahələrində özünü gös-tərən bir anlayıĢdır.QloballaĢma özünü əsasən üç sahədə göstərir: siyasi 

güc,mədəni əlaqələr və iqtisadi inkişaf .[8, səh 189] 

Azərbaycan a Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi 

sahədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləĢdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa baĢlamıĢdır. Bu 

siyasətin baĢlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, ba-

zar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təĢkil etmiĢdir. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycan iqtisadiyyatının əsasını neft təĢkil edir, Azərbaycan neft sənayesi 

özünün 150 illik tarixi ərzində böyük inkiĢaf yolu keçmiĢdir. Lakin Azərbaycan xalqı yalnız XX 

əsrin sonralarında müstəqillik qazandıqdan sonra bu sərvətlərdən tam bəhrələnmək imkanı 

qazanmıĢdır. Bu imkanı reallığa çevirən isə Heydər Əliyev dühasıdır.Azərbaycan xalqının ümum-

milli lideri Heydər Əliyevin müdriklik və uzaqgörənliklə, dərin inam və qətiyyətlə, məqsədyönlü və 

ardıcıl Ģəkildə həyata keçirdiyi qlobal, geniĢmiqyaslı və çoxĢaxəli iqtisadi siyasət nəticəsində bu 

gün neft onun əsl sahibi olan Azərbaycan xalqına xidmət edərək ölkəmizin siyasi müstəqilliyinin, 

iqtisadi tərəqqisinin, insanlarımızın rifahının təmin edilməsinə yönəldilmiĢdir.1994-cü il sentyabrın 

20-də Bakıda Gülüstan sarayında Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" 

yataqlarının dərin su qatlarındakı neftin birgə iĢlənməsi haqqında "məhsulun pay bölgüsü" tipli 

müqavilə imzalandı.Müqavilə öz tarixi, siyasi və beynəlxalq əhəmiyyətinə görə "Əsrin müqaviləsi" 

adlanmıĢ, təxminən 400 səhifə həcmində və 4 dildə öz əksini tapmıĢdıır.―Əsrin müqaviləsi‖ndə dü-

nyanın 8 ölkəsinin (Azərbaycan, ABġ, Böyük Britaniya, Rusiya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya və 

Səudiyyə Ərəbistanı) 13 ən məĢhur neft Ģirkəti (Amoko, BP, MakDermott, Yunokal, ARDNġ, LU-

Koyl, Statoyl, Ekson, Türkiyə Petrolları, Penzoyl, Ġtoçu, Remko, Delta) iĢtirak etmiĢdir.Bununla da 

"Yeni neft strategiyası" və doktrinası uğurla həyata keçirilməyə baĢlandı.Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin müəllifi olduğu "Yeni neft strategiyası"nın əsas istiqamətlərindən biri də Azərbaycanın 

enerji resurslarının dünya bazarına hansı marĢrutlarla çıxarılması sayılmalıdır.Hal-hazırda Xəzər 

nefti 2 marĢrutla Bakı-Novorosiysk,Bakı-Supsa neft kəmərləri vasitəsi ilə dünya bazarına çıx-

arılır.1996-cı il fevralın 18-də Moskvada Azərbaycan neftinin RF ərazisindən keçməklə Qara dəni-

zin Novorossiysk limanına nəql olunması haqqında müqavilə imzalanır.1997-ci il oktyabrın 25-dən 

Azərbaycanın nefti Ģimal boru kəməri vasitəsi ilə dünya bazarına çıxmıĢ olur. 1996-cı ildə martın 8-

də Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev və Gürcüstan Prezidenti E.ġevardnadze Tiflisdə Bakı-Supsa 

neft kəmərinin çəkilməsi barədə razılığa gəldilər və Bakı-Supsa neft kəməri ilə ilkin Azərbaycan 

nefti 1999-cu il aprelin 17-də ixrac olunmağa baĢlandı. [5, səh 103] 

Hər iki kəmərin müsbət və mənfi cəhətlərinə baxmayaraq Azərbaycanın ümummilli lideri 

H.Əliyev sonradan zaman göstərdiyi kimi müdrik və yeganə düzgün qərar qəbul edərək hər iki neft 

kəməri ilə neftin ixracını lazım bilərək, Əsas Ġxrac Kəməri olan Bakı-Tiblisi-Ceyhan layihəsini real-

laĢdırmaq sahəsində fəaliyyətə baĢladı. 
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Bu sahədə Azərbaycanın mənafelərinin uzunmüddətli Ģəkildə qorunması, geniĢmiqyaslı 

beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın inkiĢafı, regionda neft hasilatının artması ilə əlaqədar neftin dünya 

bazarlarına nəqlinin təmin edilməsi məqsədi ilə strateji əhəmiyyətli Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

boru kəməri layihəsinin gerçəkləĢməsi üçün gərgin iĢlər həyata keçirilir, aparılan danıĢıqlar uğurla 

nəticələnir.Ġlk dəfə bu kəmərin əsas ixrac kəməri kimi çəkiləcəyini tam müəyyənləĢməsi 26 aprel 

1998-ci ildə Azərbaycan,Gürcüstan və Türkiyə prezidentlərinin Trabzon görüĢündə məlum 

oldu.Bütün bunların nəticəsi olaraq 1999-cu il noyabrın 18-də Ġstanbulda keçirilən ATƏT-in zirvə 

toplantısının gediĢində Ġstanbulun Çırağan sarayında xam neftin Azərbaycan Respublikası, 

Gürcüstan Respublikası və Türkiyə Cümhuriyyətinin əraziləri ilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac 

boru kəməri vasitəsi ilə nəql edilməsinə dair saziĢ imzalandı. SaziĢ H.Əliyev, E.ġevardnadze və 

S.Dəmirəl arasında imzalanmıĢdır.Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini dəstəkləmək, Qazaxıstan və Tü-

rkmənistan neftini bu layihəyə cəlb etmək üçün ABġ-ın Ģahidliyi ilə Azərbaycan, Türkiyə, 

Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkmənistan arasında ―Ġstanbul bəyannaməsi‖ imzalandı.Bu prosesin 

məntiqi davamı kimi 2002-ci il sentyabrın 18-də Səngəçalda Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərinin 

inĢasına baĢlanmıĢdır.Mərasimdə 3 dövlət baĢçısı - Azərbaycan Prezidenti H.Əliyev, Gürcüstan 

Prezidenti E.ġevardnadze və Türkiyə Prezidenti Ə.N.Sezər və ABġ-ın Xəzər məsələləri üzrə 

nümayəndəsi S.Mann iĢtirak etmiĢlər. Bununla da ümummilli lider Heydər Əliyevin müəllifi olduğu 

"Yeni neft strategiyası"nın ən mühüm uğuru olan Bakı-Tbilisi-Ceyhan reallığa çevrilmiĢ oldu. 

BTC-nin Azərbaycan hissəsinin Gürcüstan hissəsi ilə birləĢdirilməsi 2004-cü ilin oktyabrında baĢ 

tutdu. 2006-cı il mayın 28-də Azərbaycan nefti Ceyhan limanına çatdı və iyulun 4-də neftlə 

yüklənmiĢ ilk tanker buradan yola salındı. 2006-cı il iyulun 13-də Türkiyənin Ceyhan Ģəhərində 

XXI əsrin ən böyük enerji layihəsi olan Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru 

kəmərinin təntənəli açılıĢ mərasimi keçirildi.Bundan baĢqa 2007-ci il iyulun 3-də Xəzərin 

Azərbaycan sektorundakı «ġahdəniz» qaz-kondensat yatağından hasil edilən təbii qaz Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz boru kəməri ilə Türkiyənin qaz kəmərləri sisteminə daxil oldu.Bakı-Tbilisi-Ceyhan və 

Bakı-Tbilisi-Ərzurum kəmərlərinin texniki-iqtisadi əhəmiyyəti ilə yanaĢı, siyasi rolu da böyükdür. 

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri Azərbaycan, Gürcüstan və Türki-

yəni, xalqlarımızı bir-birinə daha da yaxınlaĢdıracaq, bölgəyə sülh və sabitlik gətirəcək, 

təhlükəsizliyi, ölkələrimizin dünyada mövqeyini möhkəmləndirəcəkdir. 

Azərbaycan Respubliasının xarci siyasətində dünya dövlətləri ilə ikitərəfli münasibətlərin ink-

iĢaf etdirilməsi ilə yanaĢı beynəlxalq və regional təĢkilatlar çərçivəsində çoxtərəfli əməkdaĢlığın 

geniĢləndirilməsi də əhəmiyyətli yer tutur. [1, səh 82] 

1992-ci ildən BMT,ATƏT,İKT-nin üzvü olan Azərbaycan Respublikası həyata keçirdiyi ardıcıl 

siyasət nəticəsində 2001-ci ildə Avropa ġurasına qəbul edilmiĢ,Avropa Birliyi,NATO və sair təĢki-

latlarla sıx əlaqələr yaratmıĢdır.Bu qurumlar çərçivəsində qarĢılıqlı,faydalı münasibətlərin inkiĢaf 

etdirilməsi üçün fəal xzarici siyasət yeridir.Çox mühüm coğrafi-strateji məkanda yerləĢən 

Azərbaycan malik oldugu movqedən həm özünün, həm də tərəfdaĢlarının maksimum bəhrələnməsi 

üçün hərtərəfli Ģərait yaradır, milli mənafelərinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması istiqamətində 

zəruri tədbirlər həyata keçirir.1 

Azərbaycanın xarici siyasətinin əsas üstünlüklərindən birini Avropa Ittifaqı (AĠ) ilə 

əməkdaĢlıq təĢkil edir.Avropa və Asiyanın kəsiĢmə nöqtəsində yerləĢən Azərbaycanın strateji 

mövqeyi AĠ-nin üzv dövlətlərinin Azərbaycanla siyasi və iqtisadi munasibətləri inkiĢaf etdirmək 

marağını artırır. 

Aİ TACİS proqramı çərçivəsində müvafiq texniki və ekspert köməyi vasitəsilə Azərbaycanda 

aparılan iqtisadi islahatları dəstəkləyir. TACĠS proqramı (MDB  ölkələrinə texniki yardım) 12 
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keçmiĢ Sovet Ġttifaqı dövləti və Monqolustana texniki yardım dəstəyini təmin etmək üçün 1991-ci 

ildə yaradılmıĢdır. TACĠS proqramının Azərbaycanla bağlı hissəsində əməkdaĢlığın üç əsas 

istiqamətinə üstünlük verilir: infrastruktur, özəl sektor və insan resurslarının inkiĢafı. TACĠS-in 

Azərbaycanla əlaqədar əsas çoxtərəfli Ģəbəkə layihələri TRACECA və İNOGATE-dir.  

TRACECA (Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat koridoru) Brüsseldə 1993-cü ilin mayında 

keçirilmiĢ 8 təsisçi dövlətin (5 Mərkəzi Asiya və 3 Cənubi Qafqaz ölkələri) ticarət və nəqliyyat naz-

irlərinin Konfransında təsis olunmuĢdur. Bu təĢkilatın məqsədi-qeyd edilən dövlətlərin siyasi və 

iqtisadi müstəqilliyini dəstəkləməklə onların alternativ nəqliyyat yolları vasitəsilə Avropa və dünya 

bazarlarına çıxıĢ qabiliyyətini yüksəltmək və üzv dövlətlər arasında sonrakı regional əməkdaĢlığı 

stimulə etməkdən ibarətdir.1 

Sovet inteqrasiyasının süqutu nəticəsində çoxsaylı müstəqil dövlətlərin yaranması və onların 

dünya birliyi ilə 70 il ərzində kəsilmiĢ əlaqələrinin bərpa olunmağa baĢlanması böyük bir 

coğrafiərazidə yeni iqtsadi məkanın frmalaĢması prosesinə yol açmıĢdır.Bu proses TRACEKA 

proqramı adlanan Böyük Ġpək Yolunun əsaslarının qoyulması ilə yeni vüsət almıĢdır. [4, səh 210] 

Yeni iqtisadi məkan artıq bir tam Ģəklində bütünləĢmiĢ ümumdünya təsərrüfatı sisteminin 

tərkibi kmi formalaĢır,onunla üzvi surətdə qaynayıb qarıĢmağa çalıĢır.Nəhəng nəqliyyat dəhlizi bu 

bütünləĢməyə yol açsa da,həmin tarixi prosesin gediĢi əhəmiyətli dərəcədə ―görünməyən yollar-

dan‖, yəni kapitalın sərbəst hərəkəti və fəaliyyəti üçün əlveriĢli iqtisdi mühitin yaradılmasından 

asılıdır. Uzun müddət inzibati-amirlik üsulları ilə idarə olunmuĢ postsovet respublikaları çox 

mürəkkəb bir siyasi və iqtisadi Ģəraitdə bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini tətbiq etməyə çalıĢır-

lar.Bunun nəticəsində formalaĢan məkan yeni məzmun alır,fərqli iqtisadi elementləri və infra-

strukturu özündə birləĢdirən yeni iqtisadi mühit yaranmağa baĢlayır.     Azərbaycan özünün əlverĢli 

strateji mövqeyi ilə bu iqtisadi məkanın mərkəzində,Qərblə ġərqin kəsiĢmə nöqtəsində yer-

ləĢmiĢdir.Ġki qitə arasında yaradılan nəhəng kommunikasiya qurğularının respublika ərazisindən 

keçməsi onun strateji rolunu daha da artırmıĢdır.Respublikamızda nüfuz dairəsi uğrunda dünyanın 

aparıcı dövlətlərinin ciddi rəqabət mübarizəsi,yalnız mövcud olan zəngin təbii sərvətlərlə 

deyil,həmçinin əhəmiyyətli dərəcədə bu amil ilə əlaqədardır. Təbiətin və tarixi gediĢin respu-

blikamız üçün yaratdığı bu üstün strateji mövqedən və amillərdən bacarıqlı və rasional Ģəkildə isti-

fadə olunması iĢində indiki nəslin üzərinə böyük tarixi məsuliyyət düĢür.  

FormalaĢan yeni geosiyasi Ģərait tələb edir ki,respublikamız yeni iqtisadi məkan və iqtisadi 

mühitin tələb etdiyi ―görünməyən yolların‖da mərkəzində dayansın.Ümudünya təsərrüfatı ssteminin 

və iqtisadi məkanın aparıcı elementi beynəlxalq maliyyə mühitidir. Beynəlxalq maliyyə mühiti ded-

ikdə beynəlxalq biznesin fəaliyyəti üçün zəruri olan dünya maliyyə bazarlarının yaranması və ink-

iĢafı Ģərtlərini müəyyən edən Ģərait nəzərdə tutulur.Beynəlxalq maliyyə bazarları, beynəlxalq bank 

sistemi və beynəlxalq portfel investisiyalarının idarə olunması Ģəbəkəsi,yəni kapital bazarı onun 

mühüm tərkib hissələri,milli və beynəlxalq maliyyə korparasiyaları isə onun əsas 

iĢtirakçılarıdır.Yaranan yeni iqtisadi məkanda beynəlxalq ticarət, beynəlxalq kapital və maliyə axın-

ları sürətlə geniĢlənməyə baĢlamıĢdır.TRACEKA proqramı üzrə ümumdünya əhəmiyyətinə malik 

olan nəhəng layihələrin həyata keçirilməsi bu prosesi daha da sürətləndirəcəkdir.Böyük prespektivə 

malik iĢ imkanlarının açılması yaxın gələcəkdə yeni iqtisadi məkanda yeni beynəlxalq maliyyə 

mərkəzinin yaranacağı imkanını xeyli artırmıĢdır.TRACEKA proqramının əsas qovĢağının 

Azərbaycan ərazisindən keçməsi adı çəkilən mərkəzin məhz Bakıda yerləĢməsi adı çəkilən 

mərkəzin məhz Bakıda meydana gəlməsi üçün Ģərait yaratmıĢdır.     8 sentyabr 1998-ci ildə Bakıda 

Azərbaycan və Gürcüstan Prezidentlərinin təĢəbbüsü və AĠ-nın TACĠS-TRACECA proqramının 

dəstəyi ilə ―Tarixi Ġpək Yolunun bərpası‖ adlı beynəlxalq konfrans keçirilmiĢdir. 32 ölkə və 12 
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beynəlxalq təĢkilat nümayəndələri bu konfransda iĢtirak etmiĢlər. Konfransda əldə edilmiĢ ən 

mühüm nailiyyət Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Özbəki-

stan, Türkiyə, Ukrayna, Moldova, Rumıniya və Bolqarıstanın ―Avropa-Qafqaz-Asiya Nəqliyyat 

Koridorunun inkiĢafı üçün əsas Beynəlxalq Nəqliyyat çoxtərəfli Müqavilə‖ (Əsas razılaĢma) və 

Əsas RazılaĢmanın əsasında olan Texniki Əlavə sənədlər:  

1) beynəlxalq dəmiryolu nəqliyyatı  

2) beynəlxalq yol nəqliyyatı  

3) beynəlxalq kommersiya dəniz gəmiçilik naviqasiyası  

4) gömrük proseduraları və sənədlərin təhvili  

Azərbaycan Respublikasının Xarici ĠĢlər Nazirliyi Əsas razılaĢma və Texniki Əlavələrin 

Depozitarıdır. Əsas razılaĢmanın müddəalarının tətbiqi və icrası ilə bağlı məsələlərin tənzimlənməsi 

üçün üzv dövlətlər Hökumətlərarası Komissiyanın (HK) yaradılması razılığına gəlmiĢlər. HK üzv-

dövlətlərin nümayəndələrinin təmsilçiliyi əsasında Əsas razılaĢmaya əsasən yaradılmıĢ və qərar 

qəbul etmək səlahiyyətinə malik olan orqandır.  

21 fevral 2001-ci ildə Avropa Ġttifaqının (AĠ) yüksək rəsmilərinin iĢtirakı ilə HK TRACECA 

Daimi Katibliyinin Ofisinin Bakıda açılıĢı keçirilmiĢdir. ĠĢtirakçılar arasında Xarici ĠĢlər Naziri, 

Ġsveçin AĠ-dakı sədrliyinin nümayəndəsi Anna Lind, AĠ-nin Xarici Münasibətlər üzrə Komissarı 

Kristofer Patten, AĠ-nin Ümumi Xarici və Təhlükəsizlik Siyasəti üzrə Ali Nümayəndəsi Xaviyer 

Solana olmuĢdur. TRACECA layihəsi Azərbaycanla 25 texniki və 11 investisiya layihəsinin həyata 

keçirilməsini dəstəkləyir ki, bu layihələrin 26-da Azərbaycanın payı ümumilikdə 100 milyon avro 

məbləğindən də artıqdır. ĠNOGATE (Avropaya dövlətlərarası neft və qaz ixracı) AĠ-nın yeni 

müstəqil dövlətlərə maliyyə dəstəyi çərçivəsində həyata keçirilən əsas regional təĢəbbüsdür. 1999-

cu ilin iyul ayında 15 dövlətin (Azərbaycan da daxil olmaqla) iĢtirakı ilə imzalanan dövlətlərarası 

neft və qaz ixracını nəzərdə tutan Çərçivə SaziĢi ĠNOGATE-nin əsas hüquqi bazasını təĢkil edir. 

Proqramın 1-ci fazası ümumi məbləği 50 milyon avrodan artıq olan 10 layihənin həyata 

keçirilməsini nəzərdə tutur ki, bu layihələrdən 5-i bilavasitə Azərbaycanla əlaqədardır. ĠNOGATE 

yeni müstəqil dövlətlər və Azərbaycana münasibətdə trans-sərhəd layihələrinin həyata keçirilməsi 

üçün yeni perspektivlər yaradır və hidrokarbon mənbələrinin tranziti ilə bağlı beynəlxalq razılaĢma-

ların üstünlükləri əsasında beynəlxalq maliyyə institutları və xüsusi investisiya fondları tərəfindən 

investisiyanın cəlb edilməsi məqsədləri üçün katalizator rolunu oynayır.1 

NABUCCO - Adını Cuzeppe Verdinin bir operasından alan NABUCCO layihəsi Xəzər 

dənizinin təbii qaz ehtiyatını Avropaya daĢımaqla, ġərq-Qərb enerji dəhliziznin bir hissəsi kimi 

qiymətləndirilir. Kəmər Orta Asiyadan ( Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxıstan) təbii qazı Xəzərin 

dibindən keçməklə Azərbaycan – Gürcüstan – Türkiyə - Bolqarıstan – Rumıniya – Macarıstan yolu 

ilə Avstriyanın qazpaylayıcı Ģəbəkəsinə çatdıracaq. Layihədə iĢtirak edən Ģirkətlər Avstriyanın 

OMV, Bolqarıstanın Bulgargaz, Macarıstanın MOL, Rumınyanın Transgaz, Türkiyənin BOTAġ və 

Almaniyanın RWE Ģirkətləridir. [1, səh 251] 

Azərbaycan dövlətinin xarici siyasət fəaliyyətinin Dağlıq Qarabağda erməni separatizmi və 

Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə dərinləĢən ciddi siyasi və iqtisadi problemlərlə muĢayiət olunması 

onun diplomatiyası qarĢısında çox mühüm vəzifələr qoyur. QloballaĢan dünyada bu problem 

Azərbaycanın inkiĢafına müəyyən öz mənfi təsirini göstərir. Təcavüzün və millətçi separatizmin 

qarĢısını almaq, onların ağır nəticələrini aradan qaldırmaq, dövlətin ərazi bütövlüyünü və 

təhlükəsizliyini təmin etmək, dünya birliyi ilə siyasi və iqtisadi inteqrasiyaya girmək zərurəti 

məqsədyönlü, ardıcıl və fəal xarici siyasətin həyata keçirilməsini tələb edir. Azərbaycanın bal-

anslaĢdırıcı - tarazlaĢdırıcı siyasəti nəticəsində bu problem çözüləcəyinə inanırıq və nəinki Qafqaz-
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da, hətta dünyada belə QloballaĢma proseslərinə böyük tövhə verəcəyinə ümid bəsləyirik, çünki 

Azərbaycanın iqtisadi,siyasi,hərbi potensialı buna malikdir. 
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Məqalədə Azərbaycanın enerji siyasətində region dövlətlərinin mövqeyi məsələsi araşdırılır. 

Bütün bunlarla yanaşı, müstəqillik qazanıldıqdan sonra xarici siyasətin prioritet istiqamətlərindən 

biri kimi formalaşdırılan enerji siyasətində aparıcı müqavilələr, enerji marşrutları ilə bağlı İran və 
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региона. Кроме того, ведущие соглашения и отношение Ирана и Турции на экспортных 

маршрутов, как первичная часть энергетической политики, которая является одним из 

главных приоритетов внешней политики после восстановления независимости были 

проанализированы. Основное внимание в статье, как правило, к тому же с позиции этих 

государств, перспективы их внешней политики. 

Ключевые слова: Азербайджанская Республика, нефть и газ, позиция региональных 

государств, дипломатия, энергетическая политика, трубопровод БТД, Турция, Иран  

 

Aytan Azimova, 

master, Baku State University 

 

POSITION OF REGIONAL STATES IN THE ENERGY POLICY  

OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

 

Research area of the article is the analysing of the position of regional states. Furthermore, 

the leading agreements and attitude of Iran and Turkey on export routs as a primary part of energy 

policy, which is one of the main priorities of the foreign policy after regaining of the independence, 

were analysed. The focus of article is tended to besides with position of these states, perspectives of 

their foreign policy.  
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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 
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regionun zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan Azərbaycana maraq göstərməyə baĢladılar. 

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 dö-

vlətlərin hər biri ölkənin yeni neft siyasətində öz mövqeləri və maraqları ilə çıxıĢ edərək mühüm rol 

oynayırdılar. Onların bəzilərini bitərəfləĢdirmək, digərlərinin maraqlarını isə Azərbaycanın mara-

qları ilə daha sıx bağlamaq lazım idi. Ölkəmizin Ģimalının yenidən müstəqillik qazanması ilə neft 

uğrunda gedən dövlətlərarası tarixi mübarizənin daha bir mərhələsi – “Xəzərin yeni neft erası 

” baĢladı.(1) 

Azərbaycan neftinin dünya bazarına sərbəst və sürətli çıxıĢını təmin etmək üçün ixrac boru 

kəmərləri sisteminin yaradılması dövrün əsas problemlərindən biri idi. Xəzərin statusu problemi ilə 

yanaĢı, onun karbohidrogen ehtiyatlarının nəqli (ixrac) marĢrutları məsələsi də regional ―Neft soyuq 

müharibəsi‖nin və  ―Böyk neft oyununun‖ tərkib hissələrindən birini təĢkil edir. Bu baxımdan 

Azərbaycan neftinin Avropa bazarlarına maneəsiz nəqliməsələsi, həmin neftin çıxarılması qədər 

vacib iqtisadi, siyasi və qlobal əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan neftinin nəqli marĢrutları 

məsələsindəki mübahisələrdə isə baĢlıca yeri Əsas Ġxrac Kəməri problemi tutur. Xəzərin göl duru-

mu və açıq okeana çıxıĢının olmaması, Azərbaycanın böyük sulara birbaĢa çıxa bilməyən xüsusi 

statuslu 42 ölkədən biri sayılması, habelə böyük güclərin və region dövlətlərinin toqquĢan maraqları 

neftin nəqli məsələsini xeyli aktuallaĢdırdı. 

MarĢrut kəmərlərin hüquqi statuslarının təsbit edilməsi 1996-cı ildə H.Əliyevin Moskva və 

Tiflisə səfərləri zamanı reallaĢdırıldı. Moskvada ―Ġlkin neftin Rusiya Federasiyası ərazisindən 

keçməklə nəqli haqqında‖ Azərbaycan – Rusiya müqaviləsi imzalandı. Tiflisdə isə Supsa li-

manınadək neft kəmərinin çəkilməsinə dair beynəlxalq saziĢ bağlandı. 

Azərbaycanın yeni neft strategiyasının reallaĢması, Xəzər dənizinin karbohidrogen 

ehtiyatlarının dünya bazarına sərbəst və maneəsiz çıxarılması üçün əlbəttə, mövcud kəmərlərin im-

kanları yetərli deyildi. Odur ki, Azərbaycan Rusiyanın, Ġranın bütün təzyiqlərinə baxmayaraq, Bakı 

– Tbilisi – Ceyhan (BTC) Əsas Ġxrac Kəməri ideyasını gündəmə gətirdi. ABġ və Qərbi Avropa dö-

vlətləri Xəzər neftinin dünya enerji bazaqlarınaçıxarılmasının taleyini Rusiya və Ġrana etibar etmək 

istəmirdilər.(3) Odur ki, onlar da bu ideyanı dəstəklədilər və Azərbaycan bu dəstəkdən məıharətlə 

istifadə edərək Bakı – Ceyhan layihəsinin icrasına baĢladı. Bu həm də Azərbaycanın qardaĢ Türki-

yəyə böyük etimadı və dəstəyi idi. 

Bakı – Tbilisi  – Ceyhan (BTC) Əsas Ġxrac Kəməri: uzunluğu təqribən 1750km, müəyyən 

əlavə iĢlər üzündən sonda 1768km-dək artdı(488km-i Azərbaycandan, 225km-i Gürcüstandan, 1037 

km-i isə Türkiyədən keçməklə). Ġllik ötürmə gücü – 50-55mln.ton, gündəlik nəqletmə imkanı isə 1 

mln.barrel, gələcəkdə onun 1,6 mln.barrelə çatdırılması nəzərdətutulur. Dəyəri əvvəldə 2,7mlrd., 

ortada 3,9 mlrd.həcmində hesablanmıĢ və sonda 5 mlrd.dollar olmuĢdur. Əlbəttə strateji neftin 

nəqlini Ġrana etibar etməyən ABġ  və Avropa dövlətləri, o cümlədən iqtisadi – siyasi  maraqlarını, 

Azərbaycanla strateji müttəfiqlik əlaqələrini ön plana çəkən Türkiyə, nəhayət, təhlükəsiz kəmər 

istəyən Azərbaycan Bakı – Tbilisi – Ceyhan layihəsini israrla ortaya qoydu. 

Üstünlükləri: 

1) məlum, problemli boğazlardan keçmir; 

2) Ġraq –Türkiyə kəmərinə qoĢula biləcəyi Ģəraitdə 600 km qısala bilər; 

3) Nəqlin uzunmüddətli perspektivini təmin edir; 
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4) Neftin Ceyhandan Rotterdama nəqlinin Qara dəniz limanları vasitəsilə daĢınmaya 

nisbətən iki dəfə ucuz baĢa gəlməsi; 

5) Seysmikliyi az olan zonalardan keçdiyindən təbii fəlakətlərə məruz qalma ehtimalı 

nisbətən aĢağıdır. 

Azərbaycan – Türkiyə marĢrutu ətrafında xeyli çəkən gərgin diplomatik mübarizə getmiĢ və 

müxtəlif  dəyərləndirmələr olmuĢdur: 

Birinci – dəyərləndirmələrdə bu kimi yanaĢma və mövqelər ortaya çıxmıĢdır: 

a) “siyasi kəmər” 

b)Avroatlantik məkana iqtisadi inteqrasiya vasitəsi; 

c) “siyasi oyunların böyük kəməri ” 

d) ―risk layihəsi‖ və s. 

Ġkinci – Azərbaycan(Bakı) – Türkiyə(Ceyhan) marĢrutunun variantları məsələsi meydana 

gəlmiĢ və buna dair baxıĢlar, təkliflər də fərqli olmuĢdur 

Üçüncü – BTC Əsas Ġxrac Kəməri marĢrutda maraqlı olanvə digər dövlətlərin üst-üsə 

düĢməyən mövqelər tutmaları ilə səciyyələnir. Həmin mövqe və yanaĢmaların əsas məqamları 

aĢağıdakılarla ifadə oluna bilər. 

Rusiya öz geostrategiyasına, yəni imperiya təfəkkürünə və həmiĢə ―hakimi-mütləq‖ olma 

siyasətinə sadiq qalaraq əsas ixrac neftinin onun ərazisindən nəqlini istəyir və Xəzərin enerji 

ehtiyatlarından istifadədə dominant mövqeyini saxlamağa çalıĢırdı.(2) 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. 

Amma tarixdə daima olmasa da, bir çox dövrlərdə çevikliyi və praqmatizmi ilə seçilən Rusiya 

diplomatiyasi Əsas Ġxrac Kəməri ilə bağlı çağdaĢ reallıqları, baĢqa sözlə, yeni dünya düzəninin 

Ģərtlərini, habelə özünün imkanlarını nəzərə almaq, onlarla hesablaĢmaq məcburiyətində qaldı. Bu, 

bir yandan, BTC –nin Əsas Ġxrac Kəməri olmasına ciddi maraq göstərən Qərb dövlətləri ilə 

qarĢılaĢmanın yarada biləcəyi problemlərin yetərincə dərk olunması ilə izah edilə bilər. Digər 

tərəfdən, Rusiyanın Əsas Ġxrac Kəmərinə çevirmək istədiyi, yəni ildə maksimum 17 mln.ton neft 

ötürə biləcək ġimal(Bakı – Novorossiysk) marĢrutu Azərbaycanla Qazaxıstanın 50-60 mln.tonluq 

ixrac neftini nəqletmə potensialına malik deyildi. (10) 

ABġ Xəzərin statusu məsələsində onun sahilyanı dövlətlər arasında orta xətt üzrə milli 

sektorlara bölünməsi təklifini dəstəklədi. Və, Əsas Ġxrac Kəmərinin ―BTC marĢrutuna‖ üstünlük 

verdi. Belə bir qənaət həm də Xəzər regionunu Rusiyanın təsir (nüfuz) dairəsindən qoparmaq kimi 

geostrategiyadan irəli gəlirdi. TanınmıĢ diplomat-politoloq Z.Bjezinskinin yazdığı kimi, Əsas Ġxrac 

Kəməri də ilkin neftin nəqli borusu təki Rusiyadan keçməklə Qara dənizə çıxarsa, region 

bütövlükdə yenə Rusiyanın təsiri altında qalacaq və onun burada füc tətbiq etməsinə ehtiyac olma-

yacaqdır; yalnız strateji kəmərlərdən birinin Gürcüstan – Türkiyə vasitəsilə Aralıq dənizinə və 

digərinin isə Əfqanıstandan keçməklə Ərəbistan dənizinə çıxacağı halda regionda təkhakimiyyətli-

likdən söhbət gedə bilməz. Ağ ev öncədən Azərbaycan – Gürcüstan – Türkiyə marĢrutunu 

seçmiĢ və müdafiə etmiĢdi. Baxmayaraq ki, ABġ və Avropanın bəzi neft Ģirkətləri nisbətən baha 

olduğuna görə BTC – yə qarĢı çıxır və az xərcli(təxminən 1,3 mlrd.dolarlıq) Ġran xəttinə üstünlük 

vürirdilər. Buna görə də dərhal hərəkətə keçən ABġ diplomatiyası Azərbaycandakı səfiri vasitəsilə 

Bakı – Ġran – Naxçıvan – Ceyhan xəttini qətiyyətlə rədd etdi(I.1995).  
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ABġ – ın Energetika Naziri 1995-ci ilin yayında Azərbaycana səfəri zamanı ilk dəfə olaraq 

―çoxĢaxəli neft kəməri‖ ideyası təklifi ilə çııxıĢ etdi.(9) Ardınca Ağ evin digər rəsmiləri(Y.Kalitski, 

U.Kurtni) Xəzər regionunun enerji ehtiyatlarının Bakıdan Ceyhana ixracı, yəni yalnız Türkiyə va-

sitəsilə Aralıq dənizinə nəqli məqsədilə müxtəlif boru kəmərlərinin inĢası fikrini dəstəklədilər. 

Ġran rəhbərliyi də lap əvvəldən BTC marĢrutuna qarĢı çıxdı. Rəsmi Tehranın dəlillər bunlardı: 

kəmərin ―bahalılığı‖; onun ―azsəmərililiyi‖; iqtisadi deyil, ―siyasi kəmər ―olması; Xəzərdə o 

cümlədən Azərbaycan sektorunda) neft ehtiyatlarının elan edildiyindən dəfələrlə azlığı; dənizdibi 

kəmərin çəkilməsinin Xəzərdəki seysmik durum cəhətdən böyük ekoloji problemlər yarada bilməsi 

ehtimalı və s. BTC ilə razılaĢmayan Ġran ixrac neftinin nəqli ilə bağlı alternativ variantları da təklif 

etdi. Ən səmərəli variant olaraq Azərbaycan neftini özünün daxili istehlakı üçün alıb eyni həcmdəki 

Ġran körfəzindən ixracetmə məsləhət bilindi.(7) 

Regional güc olmağa iddia edən Ġran Xəzər neftinin ixracında yetərli imkanlara sahib 

çıxmağa çalıĢır. Tarix boyu çox vaxt çeviklik göstərən fars diplomatiyası bu mərhələdə də zamanın 

reallıqlarına uyğun və praqmatik gediĢlər etdi. Moskva və Ġrəvanla ―geosiyasi üçbucaq‖yaradan 

Tehran Qərb, o cümlədən də ABġ Ģirkətləri ilə Ģirnikləndirici əməkdaĢlığa səylər göstərdi. Bu za-

man ABġ – ın siyasi – maliyyə dairələrində (S.Vens, S.Braunbek) Ġranla münasibətlərin mülayim-

ləĢdirilməsinə yönəlik çağırıĢlara, təkliflərə və s. ümid bəslənilirdi. Ġranda S.Braunbek VaĢinqtonla 

Tehran arasındakı gərginliyin aradan qalxacağı Ģəraitdə Xəzərin enerji ehtiyatlarının 

mənimsənilməsi sahəsindəki dəyiĢikliklərin baĢ verəcəyinə,Cənubi Qafqazın isə neft istehsalçısı və 

ġərqlə Qərb yolundakı ―açar məntəqə‖ imkanını itirəcəyinə dair ehtimalları diqqətdə saxlayırdılar. 

Türkiyə Xəzər regionunun zəngin ehtiyatlarından faydalanmaqda çox maraqlı olan dövlətlərdən 

biridir. O özünün geosiyasi mənafelərinin təminatı da nəzərə alınmaqla Əsas Ġxrac Neft Kəməri 

olaraq BTC xəttinə üstünlük verirdi. NATO – nun regiondakı əlaqələndiricisi rolunu oynayan Tü-

rkiyə nu məsələdə ABġ – ın dəstəyini əldə etməklə öz mövqelərini xeyli möhkəmləndirməyi 

bacardı. Rəsmi Ankara BTC- ni Xəzərin ―böyük nefti‖nin əsas ixracı üçün ən məqbul və optimal 

variant kimi dəyərləndirdi. (5)Bundan daha çıxıĢ edilərək Rusiya və digərlərinin BTC – yə alterna-

tivlərə çevirmək istədiklıri Bakıdan Supsaya və Novorossiyskə uzanan kəmərlərə tam müsbət 

yanaĢılmadı. Bu zaman baĢlıca olaraq Qara dənizi dünya okeanı ilə birləĢdirən 27 km-lik Bosfor 

boğazının həddən artıq yüklənməsi və Ġstanbula təhlükə yaranması amilinə istinad edildi. Türkiyə 

hökuməti nəhayət, BTC kəmərinə aid ―Ankara bəyannaməsi‖ və ―Ġstanbul saziĢi‖ kimi tarixi 

sənədlərə evsahibliyi etməklə böyük bir missiyaya önəmli təkan vermıĢ oldu.(8) 

Nəhayət bütün maneələrə baxmayaraq 1999-cu ilin noyabrında Türkiyənin Ġstanbul Ģəhərində 

keçirilmiĢ ATƏT – in  Sammitində ABġ, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Qazaxıstan və Türkmən-

istanın 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. 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. 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. 

 

  



354 
 

Ədəbiyyat: 

 

1. Ġsmayıl  Musa ―Azərbaycanın xarici siyasəti‖ . Bakı.2011 

2. H.Əliyev,A.Muradverdiyev ―Azərbaycan nefti dünya siyasətində‖. Bakı.1997 

3. C.AtakiĢiyev ―Azərbaycanın yeni neft strategiyası və iqtisadi yüksəliĢ‖ Bakı.2004 

4. Hooman Peimani  ―The Caspian pipeline dilemma:Political game and Economical Loses‖ 

Nyu York.2001 

5. M.Mirbalayev ―Azərbaycan neftinin qısa tarixi.‖ Bakı.2008 

6. C.Croissant ―Azerbaijan, oil and geopolitics‖ Vashington.1998  

7. E.Nuray ―BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Ham Petrol Boru Hattı‘nın Siyasi Boyutu‖ Ġstanbul. 

2004 

8. J. Baker ―Oil and Gas Production Sharing Agreements‖ .New York .1998  

9. Ali Faik Demir  ―Türk DıĢ politikası perspektifinden Güney Kafkasiya‖ Ankara. 2003 

10. К.В.Сименов ―Нефтагазовый фактор в мировой геополитике.‖ Moskva.2011 

  



355 
 

Hürü HƏSƏNOVA, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

NATO: SÜLHMƏRAMLI ƏMƏLĠYYATLAR 

 

Məqalədə tərəfdaş-dövlətlərin NATO-nun rəhbərliyi altında sülhə yardım əməliyyatlarında 

iştirakı və rolu araşdırılır. Tərəfdaş-dövlətlərin bu əməliyyatlarda iştirakı Avro-Atlantika bölgəsi və 

onun hüdudlarından kənarda təhlükəsizliyi artırır. Bundan başqa tərəfdaşların NATO-nun 

rəhbərliyi altında əməliyyatlarda iştirakı digər ölkələrə böhran tənzimlənməsində və sabitsizliyin 

yayılmasının qarşısını almaqda yardım edilməsi məsələsi üzrə geniş beynəlxalq konsensusun 

ifadəsidir. 
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НАТО: ОПЕРАЦИИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА 

 

В статье говорится, участие партнера в операциях под руководством НАТО по 

поддержанию мира и роли расследования. Участие Партнер в этих операциях повышает 

безопасность евроатлантического региона и за его пределами. Кроме того, партнеры по 

эксплуатации НАТО, чтобы помочь справиться с кризисами и предотвращения 

распространения нестабильности в выражении широкого международного консенсуса по 

этому вопросу. 
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NATO: PEACEKEEPiNG OPERATIONS 

 

The article states the partner's participation in NATO-led peace-support operations and the 

role of the investigation. Partner participation in these operations increases the security of the Eu-

ro-Atlantic area and beyond. In addition, the partners in the NATO-led operation to help manage 

crises and prevent the spread of instability in the expression of a broad international consensus on 

the issue. 
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Bir çox TərəfdaĢ-dövlətlərdən olan hərbi qulluqçular üçün artıq NATO üzrə həmkarları ilə 

ġimali Atlantika  Alyansının mürəkkəb Ģəraitdə necə hərəkət etdiyi ilətanıĢ olaraq əməkdaĢlıq 

etmək adət halını alıb. Məhz bu amil ―Soyuq müharibə‖nin sonuna qədər bölünmüĢ qitə Ģəraitində 

bir-birinə qarĢı duran hərbi ittifaqlarda iĢtirak edən hərbi qulluqçular arasında əlaqələrin 



356 
 

yaxĢılaĢdırılması və etibarın və qarĢılıqlı anlaĢmanın möhkəmləndirilməsi üçün çox böyük əhəmiy-

yət kəsb edir. Bu gün NATO və tərəfdaĢ-dövlətlər XXI əsrin problemlərinə müqavimət göstərmək 

üçün əməliyyatlarda birgə fəaliyyət göstərirlər. 

Əfqanıstanda həyata keçirilən missiya. 

2003-cü ilin avqustundan NATO Əfqanıstanda Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım 

Qüvvələrinə (BTYQ) baĢçılıq edir
 
(1, s. 56). BMT-nin mandatı ilə həyata keçirilən bu missiyanın 

məqsədi Əfqanıstan iqtidarına 20 il davam edən vətəndaĢ müharibəsindən sonra dinc quruculuğa 

baĢlayan ölkədə sülh və sabitliyin bərpa edilməsində və onun təkrarən terrorçular üçün baza kimi 

istifadə olunmasının qarĢısını almaqda kömək göstərməkdən ibarətdir. 

Ġlkin mandata görə BTYQ-nin fəaliyyət dairəsi Kabil və ona yaxın rayonları ilə məhdud-

laĢırdı, lakin sonradan BMT-nin yeni mandatına əsasən, bu dairə paytaxtdan kənarda olan ərazilər 

nəzərə alınmaqla geniĢləndirildi. BTYQ-nin iĢtirakı tədricən Əyalət Bərpa Qruplarının (ƏBQ) – 

mərkəzi hökumətin hakimiyyətini geniĢləndirmək və ölkənin inkiĢafı və bərpa olunmasını asan-

laĢdırmaq məqsədi ilə əyalətlərdə fəaliyyət göstərən mülki və hərbi Ģəxslərdən ibarət qrupların 

yaradıldığı Ģimal rayonları istiqamətində geniĢləndi. 2004-cü ilin payızında bu qüvvələrin fəaliyyət 

dairəsinin Kabildən qərbə doğru geniĢləndirilməsinə hazırlıq iĢlərinə baĢlanıldı. Bundan baĢqa, 8 

həftə ərzində 2004-cü ilin oktyabrında baĢ tutmuĢ prezident seçkilərinə hazırlıq və onun keçirilməsi 

prosesinə yardım göstərmək üçün Əfqanıstanda əlavə hərbi qulluqçu kontingenti yerləĢdirilmiĢdi. 

2004-cü ilin sentyabrında BTYQ-də bəzilərinin yenidüzəldilmiĢ hərbi polis hissələri və mi-

nasızlaĢdırmaq üzrə qruplar kimi hərbi kontingentlər ayırmıĢ olduğu 

10 TərəfdaĢ-dövlət iĢtirak edirdi
 
(2, s. 98). Bundan əlavə, Orta Asiyadan olan TərəfdaĢ-

dövlətlər BTYQ bölmələrinəarxa yardımının təmin edilməsinə kömək göstərib, çünki Əfqanıstana 

gəlməmiĢdən əvvəl hərbi texnikanın olduğu yüklər bir neçə TərəfdaĢ-dövlətin ərazisindən keçməli 

idi. «Sülh Naminə TərəfdaĢlıq» Proqramı sayəsində inkiĢaf edən münasibətlər NATO üzrə Müt-

təfiqlər tərəfindən hərbi texnikanın həmin dövlətlərin ərazisindən keçməklə tranzit daĢınması vəon-

ların ərazisində qüvvə və maddi vəsaitlər ehtiyatlarının yerləĢdirilməsi haqqında ikitərəfli saziĢlərin 

hazırlanmasının bünövrəsini qoydu. Məsələn, Kabil və Əfqanıstanın Ģimal hissəsinə hava körpüsü 

yaratmaq məqsədilə Almaniya və Özbəkistan Əfqanıstanla sərhədin yaxınlığında yerləĢən 

Termezdəki hərbi təyyarə meydanından istifadəedilməsi haqda rəsmi saziĢ imzaladılar; Niderland 

vəQırğızıstan arasında imzalanmıĢ saziĢə əsasən, Hollandiyanın ―F-16‖ qırıcı təyyarələri 

BiĢkekdəki təyyarə meydanından istifadə edə bilər; Tacikistanla bağladığı analoji saziĢə əsasən, 

Fransa DüĢənbədəki Arxa Təchizatı Mərkəzindən faydalana bilər. Əfqanıstanın etnik tərkibinin 

müxtəlif olduğunu nəzərəalaraq, bir neçə Orta Asiya TərəfdaĢı nüfuzlu yerli xadimlərə onlardan 

BTYQ məqsədlərinin dəstəklənməsi üçün istifadə edilməsi istiqamətindətəsir göstərə bilər. 

TərəfdaĢların BTYQ əməliyyatları iĢtirakçılarına NATO-nun ənənəvi məsuliyyət zonasından 

uzaqlarda göstərdiyi yardım TərəfdaĢlığın ġimali Atlantika 

Alyansı üçün bu qədər böyük əhəmiyyət kəsb etməsinin səbəblərindən biridir. Balkan 

əməliyyatları ġimali Atlantika Alyansının ilk sülhyaratma missiyası çərçivəsində NATO-nun tar-

ixində ilk dəfə olaraq qoĢunların Bosniya və Herseqovinada yerləĢdirilməsindən sonrakı dövrdə 

TərəfdaĢ-dövlətlərin hərbi kontingentləri NATO-nun rəhbərliyi altında Balkanlarda keçirilən sülhə 

yardım 

əməliyyatlarının ayrılmaz hissəsi oldu. Ġllər keçdikcə TərəfdaĢ-dövlətlərin və NATO-ya daxil 

olmayan və NATO-nun rəhbərliyi altında Bosniya vəHerseqovinada keçirilən sülhə yardım 

əməliyyatlarında iĢtirak edən ölkələrin hərbi qulluqçularının payı 10%, Kosovo Sülhyaratma 

Qüvvələrində (KSYQ) isə 18% təĢkil etdi. 
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Bosniya və Herseqovina. 

1995-ci il dekabrın 14-də ―Deyton‖ Sülh SaziĢinin imzalanmasından sonra Bosniya və Herse-

qovinada yerləĢdirilmiĢ Həyatakeçirmə Qüvvələrində (ĠFOR) 14 TərəfdaĢ-dövlətdən olan hərbi 

qulluqçular xidmət edirdi. BMT-nin mandatına əsasən, ĠFOR-un sülh saziĢinin hərbi aspektlərinin 

gerçəkləĢdirilməsi üzrə missiyası hərbi əməliyyatların qurtarmasını təmin etmək, müharibənin par-

çaladığı ölkənin yenicə yaradılmıĢ qurumlarının (Bosniya və Herseqovina Federasiyası və Serbiya 

Respublikasının) silahlı qüvvələrini ayırmaq, həmin iki qurum arasında ərazilərin təhvil verilməsini 

təĢkil etməkdən ibarət idi. 

1996-cı ilin dekabrında ĠFOR say tərkibi az olan SabitləĢdirmə Qüvvələrlə (SFOR) əvəz 

olundu
 
(3, s. 15). Hərbi əməliyyatların yenidən baĢlanmasının qarĢısını almaq 

və sülh prosesinin inkiĢaf etməsi üçün zəruri olan mühitin yaradılması vəzifəsinə əlavə olaraq 

SFOR-a beynəlxalq birliyin bu ölkədə möhkəm sülh yaradılması üzrə səylərində iĢtirak edən mülki 

təĢkilatlara yardım göstərmək həvalə edilmiĢdi. 

Sülhyaratma qüvvələrinin hərbi qulluqçuları qaçqın və baĢqa yerlərə köçürülmüĢ Ģəxslərə öz 

evlərinə qayıtmağa kömək edir və Bosniya silahlı qüvvələrinin islah edilməsinə öz töhfələrini 

verirdilər. Təhlükəsizlik Ģəraiti tədricən yaxĢılaĢdığından ölkədəki Sülhə Yardım Qüvvələrinin sayı 

mərhələlərlə əvvəlcə orada yerləĢdirilmiĢ 60 min hərbi qulluqçudan 2004-cü ildə təqribən 7 min 

nəfərə qədər azaldıldı. 

NATO-nun rəhbərliyi altında Bosniya və Herseqovinada keçirilən əməliyyat 2004-cü ilin 

dekabrında təhlükəsizliyin qorunub saxlanması üçün məsuliyyət baĢda Avropa ġurası olmaqla, 

əvəzedici missiyaya verilən zaman baĢa çatdı. SFOR-un 

missiyasının uğurla yerinə yetirilməsi sülhyaratma və ölkənin bərpası vəzifələrinə 

geniĢmiqyaslı uzunmüddətli səmtləĢmənin düzgün olduğunu sübut edir. O, həmçinin NATO üzrə 

Müttəfiqlərin və TərəfdaĢ-dövlətlərin Balkanlar bölgəsində əvvəlki onillik ərzində göstərdikləri və 

indi də Kosovoda nümayiĢ etdirməkdə olduqları səbir, dözüm və sadiqliyə görə onlara bəxĢ olun-

muĢ uğur idi. 

SabitləĢdirmə Qüvvələrinin fəaliyyətinin baĢa çatması NATO-nun Bosniya və Herse-

qovinadakı öhdəliklərindən imtina etməsi demək deyil. NATO bu ölkədə əsas vəzifəsi Bosniya 

iqtidarına hərbi islahatlar keçirməkdə və «Sülh Naminə TərəfdaĢlıq» Proqramında iĢtirak etməyə 

hazırlaĢmaqda kömək göstərməkdən ibarət olan qərargahını saxlayıb. O, həmçinin terrorizmə qarĢı 

mübarizə, hərbi cinayətlərdə Ģübhəli bilinən Ģəxslərin saxlanılması üzrə məsələləri həll edir və 

kəĢfiyyat məlumatlarının toplanmasını təĢkil edir. 

Kosovo. 

Müttəfiqlərin 78 gün davam edən və gediĢində Yuqoslaviya Federativ Respublikasındakı 

hədəflərə zərbələr endirildiyi hava kampaniyası nəticəsində MiloĢeviç rejiminin beynəlxalq birliyin 

serb qoĢunlarının Kosovodan çıxarılması, etnik albanları sıxıĢdırmasına son qoyulması və qaçqın-

ların diyara qayıtmasına icazə verilməsi tələbləri ilə razılaĢdığından sonra NATO-nun rəhbərliyi 

altında 

Sülhə Yardım Qüvvələri Serbiya diyarı olan Kosovoda yerləĢdirilmiĢdi. 

NATO və Yuqoslaviya komandanlıqları arasında Hərbi-Texniki RazılaĢma imzalanandan 

sonra BMT-nin mandatı ilə bu diyarda Kosovo Qüvvələri (KFOR) 1999-cu ilin iyun ayında yer-

ləĢdirildi. Onların əsas vəzifəsi hərbi əməliyyatların yenidən baĢlanmasının qarĢısını almaq, 

təhlükəsizlik Ģəraitini yaratmaq, beynəlxalq humanitar səylərə və BMT-nin Kosovoda Müvəqqəti 

Administrasiyası Missiyasına 
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(BMTKM) yardım göstərməkdən ibarət idi. Bu qüvvələrin tam sayca tərkibi ilk yerləĢdirmə 

zamanı təqribən 43 min hərbi qulluqçu təĢkil edirdi. QoĢunların sayca tərkibinin tədricən azaldıl-

ması nəticəsində onların sayı yarıdan da çox azaldı. 2004–cü ilin oktyabrında 18 min nəfərdən 

ibarət olan bu qüvvələrə bir çox NATO ölkələrindən, 9 TərəfdaĢ-dövlətdən və NATO-ya daxil 

olmayan 2 digər ölkədən 

– Argentina və MərakeĢdən olan hərbi qulluqçular daxil idi
 
(4, s. 79). 

BĠRGƏ ĠġLƏYƏRKƏN. 

―Sülh Naminə TərəfdaĢlığ‖ın əsas məqsədlərindən biri TərəfdaĢ-dövlətlərin silahlı 

qüvvələrinin onların NATO qüvvələri ilə sülhyaratma fəaliyyətində qarĢılıqlı əlaqədə ola bilməsi 

üçün inkiĢaf etdirilməsindən ibarətdir. Ġkitərəfli proqramlar və hərbi təlimlər TərəfdaĢ-dövlətlərə 

sülhyaratma fəaliyyətində NATO qüvvələri ilə birlikdə iĢtirak edə bilən hərbi hissələr yaratmağa 

kömək edir. Ümumi xarici dilin (ingilis dilinin) öyrənilməsi və qüvvə və vasitələrin əməliyyat 

uyğunluğunun inkiĢaf etdirilməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onların silahlı qüvvələri ġimali At-

lantika Alyansının əməliyyat normalarına uyğunluğu getdikcə daha çox yaxınlaĢır ki, bu da onlara 

öz fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmağa, həmçinin bu fəaliyyətə NATO-da istifadə olunanlara 

uyğun olan iĢ metod və sistemlərini tətbiq 

etməyə imkan verir. Bu sahədə Əməliyyat Ġmkanları Konsepsiyası əsas rol oynayır. 1994-cü 

ildə Müttəfiq Qüvvələrin Avropadakı Ali BaĢ Qərargahı (MQAABQ) nəzdində yaradılmıĢ 

TərəfdaĢlıq əlaqələndirmə Qrupu NATO Strateji Komandanlığının SNT döyüĢ hazırlığı və təlim 

məsələlərinin əlaqələndirilməsi üzrə fəaliyyətini təmin edir. 

TərəfdaĢ-dövlətlərin və NATO-ya daxil olmayan digər ölkələrin NATO-nun rəhbərliyi altında 

keçirilən Sülhə Yardım Əməliyyatlarında iĢtirakı Hərbi-siyasi çərçivə sənədinin müddəaları ilə 

tənzimlənir. 1995-ci ildə MQAABQ nəzdində yaradılmıĢ Beynəlxalq Əlaqələndirmə Mərkəzi bu 

fəaliyyətə imkan yaradır. O, öz hərbi kontingentlərini NATO-nun rəhbərliyi altında olan qüvvələr 

üçün ayıran bütün ölkələrə planlaĢdırma aparmaq və konfranslar keçirmək üçün Ģərait yaradır. 

Müxtəlif dövlətlərin bu cür əməliyyatlarda iĢtirakı Maliyyə-Texniki SaziĢə əsaslanır. Bu saziĢ öz 

hərbi kontingentini ayıran ölkə ilə NATO arasında təklif olunmuĢ qüvvə və vəsaitlərin 

qiymətləndirilməsi keçiriləndən sonra iĢlənib 

hazırlanır. Öz kontingentlərinin səmərəli fəaliyyətini təmin etmək üçün hər bir TərəfdaĢ-

dövlət onların yerləĢdirilməsi və bütün zəruri arxa təminatı xüsusunda məsuliyyəti öz üzərinə 

götürür. Bəzi hallarda arxa təminatı ikitərəfli əsasda NATO-nun üzvü olan dövlət tərəfindən təqdim 

oluna bilər. 

NATO-nun rəhbərliyi altında keçirilən sülhyaratma əməliyyatları üçün öz hərbi kontin-

gentlərini ayıran ölkələrin əksəriyyətini birləĢdirən odur ki, onlar NATO-ya daxil deyil, SNT 

Proqramında iĢtirak edirlər və Avropada yerləĢirlər. Lakin baĢqa qitələrdə yerləĢdiklərinə və həm də 

hətta onlardan bəzilərinin ġimali Atlantika Alyansı ilə ümumiyyətlə heç bir rəsmi əlaqələr 

saxlamadıqlarına baxmayaraq öz hərbi kontingentlərini ayırmıĢ bir neçə digər ölkələr də vardır. 

Cənubi Amerika ölkələrindən Argentina SFOR və KFOR tərkibinə öz hərbi kontingentini ayırıb, 

SFOR-a həmçinin Çili də öz töhfəsini verib. NATO-nun Aralıq Dənizi Dialoqunda iĢtirak edən ölk-

ələrdən Ġordaniya və MərakeĢ SFOR və KFOR sülhyaratma qüvvələrinin tərkibinə öz hərbi 

hissələrini daxil edib, sülhə yardım üzrə Misir kontingenti isə Bosniya və Herseqovinada NATO-

nun rəhbərliyi altındakı qüvvələrdə iĢtirak edib. BaĢqa bir ərəb ölkəsi - BirləĢmiĢ Ərəb Əmirliyi də 

KFOR tərkibi üçün iri hərbi kontingent ayırıb. Cənubi ġərqi Asiya ölkələrindən Malayziya ĠFOR və 

SFOR-a öz payını verib. Bundan baĢqa, Avstraliya və Yeni Zelandiya hərbi qulluqçuları Böyük 

Britaniya ilə mübadilə proqramları çərçivəsində öz ölkələrindən Balkanlarda Sülhə Yardım 
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Qüvvələrində xidmət etmək üçün ezam edilmiĢdilər. Yeni Zelandiyadan olan kiçik bir qrup 

həmçinin Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələrində (BTYQ) hərbi xidmət keçir
 
 (5, s. 41). 
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ИСТОРИЯ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАМЫ 

 

Статья посвящена истории ядерной программе Ирана, которая в своем развитии 

прошла ряд этапов.  

Изначально иранская программа была символом процветания шахского Ирана, одного 

из важнейших союзников США в регионе, получала беспрецедентную помощь в своем 

развитии и никаких вопросов по поводу ее направленности не возникало. После исламской 

революции Иран перестал быть союзником США, отношение к нему радикально изменилось, 

бывшие торговые партнеры отказались выполнять свои обязательства. Иран попытался 

самостоятельно продолжить ее развитие, несмотря на противодействие со стороны 

запада, в особенности США и Израиля. С помощью Китая, России и Пакистана Иран 

достиг значительных успехов в развитии ядерной программы в обход санкциям, что привело 

к росту напряженности в регионе. 

Ключевые слова: Иран, Ядерная программа, США, МАГАТЕ, Санкции, Переговоры. 
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ĠRAN NÜVƏ PROGRAMININ TARĠXĠ 

 

Məqalə inkişafı bir necə mərhələdən kecmiş İranın nüvə proqramının tarixinə həsr olunur. 

ABŞ-nin regionda ən əhəmiyyətli müttəfiqlərindən biri olan İranin nüvə proqramması 

başlağıcında Iran şahlığının rifah rəmzi idi.Öz inkişafında ğörünməmiş yardım almış və onun 

istiqaməti ilə əlaqədar hec bir sual yaranmamışdır. İslam inqilabından sonra ABŞ müttəfiqliyindən 

cıxmış İrana qarşı münasibət kökündən dəyişildi, əvvəlki ticarət tərəfdaşları öz öhtəliklərini yerinə 

yetiməkdən imtina etdilər. Qərb, xüsusilə də ABŞ və İsrail onun əleyhinə müqavimət ğöstərməsinə 

baxmayaraq İran müstəqil olaraq nüvə proqramını inkişaf etdirməyə çalışdı. Sanksiyalara bax-

mayaraq Çin, Rusiya və Pakistanın köməyi ilə İranın nüvə proqramının inkişafında mühüm 

nailliyyətlər əldə etməsi regionda gərginliyin artmasına gətirib çıxardı. 

Açar sözlər: İran, Nuvə proqramı, ABŞ, AEBA, Sanksiyalar, Danışıqlar. 
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THE HISTORY OF IRAN'S NUCLEAR PROGRAM 

 

 Article is devoted to the history of Iran's nuclear program, which in its development has 

passed several stages.  

 Initially the Iranian program was a symbol of the prosperity of Iran under the Shah, one of the 

most important US allies in the region has received unprecedented help in its development, any ques-

tions did not arise about its direction. After the Islamic Revolution, Iran has ceased to be an ally of 

the United States and attitude changed radically, the former trading partners refused to comply with 
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their obligations. Iran tried to continue its development independently, despite the opposition from the 

west, especially the US and Israel. Iran has made a significant progress in the development of the nu-

clear program with the help of China, Russia, and Pakistan bypassing the sanctions, which led to in-

creased tension in the region. 

 Key words: Iran, Nuclear program, USA, the IAEA, Sanctions, Negotiations. 

  

Старт развитию Иранской ядерной программы был дан во времена правления шаха 

Мохаммеда Резы Пехлеви (1941-1979). Поддержку Ирану в этом оказывали США в рамках 

программы "Атомы ради мира" (Atoms for Рeace) администрации президента Дуайта Дэвида 

Эйзенхауэра(9). Пpoгpaмма предусматривала помощь Соединенных Штатов Ирану в развитии 

ядерной энергетики в виде поставок ядерных установок и оборудования, а также подготовку 

специалистов в этой области в обмен на право мониторинга и инспектирования соответствую-

щих объектов для проверки их использования исключительно в мирных целях. 

Уже в 1959-60 году в  ядерном исследовательском центре Тегеранского университета с 

помощью США был построен реактор мощностью 5 МВт, дополнительно, как топливо к этому 

реактору, США поставило 5,545 кг обогащенного урана, а также 112 гр. плутония(9),(именно 

этот уран и плутоний в дальнейшем станет одной из причиной, по которой Иран будут обвинять 

в сознании ядерной бомбы, хотя этого количества материала с трудом хватит для создания 

одной ядерной бомбы).С этим же событием связывается начало ядерной пpoгpaммы Ирана. 

Затем технологическую помощь Ирану в строительстве реакторов начали оказывать 

Германия и Франция. Западногерманский концерн «Крафтверке унион» получил подряд на 

сооружение АЭС в районе города Бушера, там должны были быть установлены два легководных 

реактора, работающих на низкообогащенном уране, каждый мощностью по 1300-мегаватт, а 

французские фирмы, в том числе и "Фраматом", развернули работы по другой АЭС, на реке 

Карун в районе города Ахваз на юге Ирана. В 1960 г. между Ираном и Францией было 

подписано соглашение о сотрудничестве в деле очистки и обогащении ypaновых руд.(2) 

В 1960–1970-е гг. шах Мохаммед Реза Пехлеви решил превратить Иран в развитую 

индустриальную страну мира. По поводу сотрудничества Ирана с ведущими западными 

странами в области атомной энергетики шах совершил многочисленные зарубежные визиты. 

9 августа 1963 года Иран подписывает «Договор о запрещении испытаний ядерного 

оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой» и ратифицирует его 23 декабря 

1963 г.(11) 

Иран, был одной из тех стран, которая подписала (в 1968 г.) и ратифицировала (в 1970 г.) 

Договор о нераспространении ядерного оружия и, изъявлял готовность поставить все свои 

ядерные объекты под контроль МАГАТЭ. Все объекты Ирана в те годы были открыты для 

инспекции данной организации. В марте 1974 г. шахом Пехлеви была обнародована Пpoгpaмма 

развития атомной энергетики. В результате еѐ реализации Иран должен был на собственных 

АЭС производить до 23 тыс. МВт электроэнергии. Первоначальные планы этой пpoгpaммы 

включали создание замкнутого ядерного топливного цикла. Предполагалось строительство 23-х 

ядерных реакторов с целью обеспечения энергетической независимости Ирана. Планы по 

строительству АЭС были масштабны: должны были закупаться ядерные реакторы в Европе, в 

частности во Франции и Западной Германии, хотя этих стран на тот момент не было в числе 

подписантов Договора о нераспространении ядерного оружия. 

Шах Реза Пехлеви считал, что развитие атомной энергетики для Ирана гораздо более 

целесообразно, нежели чем сжигание на тепловых электростанциях нефтепродуктов. Ведь нефть 
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и газ  это основной источник валютных поступлений в казну и ценный источник сырья для 

национальной нефтехимической промышленности. Наличие ряда факторов, толкавших шаха к 

развитию национальной атомной энергетики, в том числе необходимость быстрого покрытия 

возникшего дефицита электроэнергии препятствовавшего превращению Ирана из отсталой 

аграрно-индустриальной в полноценную индустриальную страну, готовность западных стран в 

короткие сроки построить первые несколько АЭС, миллиарды долларов выручки от продажи 

нефти (1974 году в Иране добыча нефти достигла пика на уровне 6,1 млн. баррелей в день) (8), 

обнаружение  урановых  месторождений на территории Ирана, а также имперские амбиции 

шаха, считавшего свою страну, получившую в начале 1970-х годов значительные средства  от 

продажи нефти, достойной иметь самые современные технологии.  

При этом Иран заявлял об исключительно мирной направленности его ядерной стратегии 

и никаких признаков, которые говорили бы о наличии у Тегерана военной ядерной пpoгpaммы 

или планов о ней, в те годы не отмечалось. 

Реализация ядерных планов шли быстрыми темпами, уже в 1974 году была создана 

Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), которая на прямую подчинялась шаху и, 

занималась реализацией пpoгpaммы развития атомной энергетики страны, которая 

заключалась в : 

- 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.(7) 

В том же 1974 году Иран подписал с МАГАТЭ Соглашение о гарантиях и, сотрудничая с 

Францией, Западной Германией, США и рядом других стран, стал развивать собственную 

атомную промышленность. Примечательно то что в 1974 году ОАЭИ за 1 миллиард долларов 

США приобрела десяти процентный пакет акций газодиффузионного завода по обогащению 

урана, строившегося в Трикастане (Франция), у международного консорциума «Еurodif», 

совладельцами которого являлись испанская компания ENUSA, бельгийская «Synatom», 

итальянская "Enea"(10). При этом Тегеран получил право выкупать продукцию завода и иметь 

полный доступ к обогатительной технологии, разрабатываемой консорциумом.(13) Для 

подготовки иранских ученых и инженеров, которым предстояло эксплуатировать АЭС в 1974 г. 

в Исфахане совместно с французскими специалистами, было начато строительство Ядерного 

исследовательского центра. К 1980 г. планировалось разместить в нѐм исследовательский 

реактор и установку по переработке ОЯТ(Отработавшее ядерное топливо) французского 

производства. 

В 1975 году США подписали Меморандум №292 «О сотрудничестве между США и 

Ираном в области ядерных исследований»(12). На основе данного документа Ирану 

предоставлялась возможность, кроме обогащения ypaна, получить и технологию извлечения 

плутония - материала для атомных бомб, вырабатываемого в ядерных реакторах. 

По прогнозам МАГАТЭ ядерная пpoгpaмма, полное завершение реализации которой 

намечалось к 1994 году, уже к 1990 году предоставила бы Ирану возможность достичь 25-

https://ru.wikipedia.org/wiki/1974_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%84%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD
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процентной доли атомной энергетики в энергобалансе страны.(1) 

В дальнейшей перспективе предполагалось начать собственную добычу ypaна на основе 

геологических разработок ypaновых месторождений. Пpoгpaмма сотрудничества подразумевала 

не только техническое оснащение, но и подготовку квалифицированных специалистов, 

экспертов в области ядерной физики. Иранские студенты получали образование в области 

ядерной физики во многих западноевропейских и американских университетах, включая 

ведущий технический университет США Массачусетский технологический институт. 

В соответствии с соглашением, подписанным ОАЭИ и Министерством технологий и 

исследований Германии в марте 1977 г., стороны договорились о сотрудничестве в области 

мирного использования атомной энергии и выразили готовность принять участие в совместном 

сооружении и эксплуатации АЭС и других ядерных объектов, в подготовке ирaнских научных 

кадров, обеспечении ядерной и радиационной безопасности, производстве и использовании 

радиоизотопов. Реализация всех этих проектов шла быстрыми темпами. 

Но все изменилось в 1978–1979 гг. когда в Иране произошла исламская революция, 

результатом которой явилось свержение шаха, его бегство из страны и провозглашение Ирана 

исламской республикой. Иран в одночасье из союзника США превратился во врага.  К власти 

пришла теократическая администрация во главе с аятоллой Хомейни.  

Исламская революция 1979 г. внесла свои коррективы в ядерную пpoгpaмму Ирана. 

Ядepная пpoгpaмма шаха, основанная на тесном взаимодействии с Западом, прежде всего с 

США, в силу радикализма духовных лидеров исламской революции, объявивших ядерную 

пpoгpaмму несовместимой с заповедями Корана и, их антиамериканизм привел к тому, что 

ядерная пpoгpaмма оказалась замороженной. Страну покинули не только иностранные 

специалисты, но и значительное количество иранцев-участников ядерного проекта. 

Значительным препятствием на пути иранской ядерной программы стали санкции со стороны 

США, поводом для введения которых послужило захват 52 американских дипломатов группой 

радикальных студентов в Иране в1979.Санкции заключались в  заморозке всех 

иранских финансов и золотых запасов в банках США. Также эти санкции включали в себя 

полный запрет гражданам и компаниям США вести бизнес в Иране или участвовать 

в совместных предприятиях с иранскими компаниями, в том числе в нефтегазовой отрасли. 

Американское правительство также подвергло санкциям предприятия третьих стран, которые 

нарушают условия американского эмбарго. 

В1980 правительство ФРГ присоединилось к санкциям США и прекратило строительство 

АЭС «Бушер». 

Сильный удар по экономике нанесла и Ирано-иракская война, продолжавшаяся с 1980 

г. по 1988 г. (7) и, новые, усиленные  санкции США, введенные сразу после вторжения иракской 

армии в Иран в 1980 году. Эти санкции (1984) предусматривали запрет международным 

финансовым организациям на выдачу кредитов Ирану, всем странам  на продажу оружия и 

всякую помощь Ирану. В 1987году был полностью запрещѐн всякий товарообмен между США и 

Ираном. Также в ходе войны иракскими ракетами серьѐзно была повреждена АЭС в Бушере. 

В качестве ответных мер на  возросшее противостояния с США в Исламской Республике 

Иран была разработана секретная директива, подписанная бывшим президентом А.А. Хашеми-

Рафсанджани, согласно которой приобретение ядерного оружия должно было служить гарантом 

сохранения исламского режима и суверенитета страны. В ней выделяются следующие пункты: 

- использование всех возможностей для приобретения необходимой технологии 

производства ядерного оружия; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%83%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/1988
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1980_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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- 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.(2) 

Надо отметить, что эта директива выполнялась, Иран, действительно, использовал для 

этого все возможности, в том числе и нелегальные. Так, с середины 90-х годов, представители 

спецслужб Ирана неоднократно предпринимали попытки незаконного приобретения в России 

высокотехнологичного оборудования. Иран нелегально приобрел на черном рынке ядерных 

технологий, организованном «отцом пакистанской атомной бомбы» Абдул Кадир Ханом, 

различное оборудование и документацию по созданию инструментария для активизации своей 

ядерной деятельности. Тегеран весьма эффективно использовал также легальный канал научно-

технического сотрудничества с другими странами. Уже в послереволюционный период 

содействие в осуществлении ядерной программы ИРИ осуществляли такие страны, как 

Аргентина, Бельгия, Великобритания, Германия, Индия, Китай, Пакистан, Польша, Россия, 

Словакия, Украина, Чехия, Швейцария. Это же направление Тегеран использовал и для 

подготовки собственных специалистов-ядерщиков, повышения их квалификации и сбора 

научной информации. Иранские физики проходили теоретическую и практическую подготовку 

в Китае, Пакистане, Северной Корее, России, других странах. В рамках ядерной программы ИРИ 

трудятся выпускники самых престижных высших учебных заведений, как Запада, так и Востока. 

Основные исследования в области ядерной физики в Иране после исламской революции ведутся 

в Тегеранском центре ядерных исследований, Исфаганском ядерном технологическом центре, 

Казвинском центре ядерных исследований, Кереджском центре ядерных исследований, 

Йездском центре ядерных исследований, Исследовательском ядерном центре в городе Бенаб (80 

км южнее гор.Тебриза), Центре атомных электростанций «Иратом».Следует отметить и тот 

факт, что научные исследования в области ядерной физики не противоречат ДНЯО.(3) 

Но несмотря на предпринятые усилия, существенных достижений в этой области, Иран не 

добился, чему способствовало эмбарго, наложенное США и рядом западных стран. Попытки 

возобновить строительство АЭС с помощью прежних партнеров оказались безуспешными, Иран 

начал искать альтернативные варианты и, не взирая на препятствия со стороны США, уже во 

второй половине 1980-х годов  начал постепенно восстанавливать свою ядерную программу, в 

Исфахане, на основе небольшого27-мегаваттного реактора из Китая, был создан 

исследовательский ядерный центр. 

Несмотря на эмбарго, введенные США и рядом других стран запада, Иран, в обход их, 

приобретал технологии и компоненты для своей ядерной программы за рубежом. 

В начале 1990-х годов Иран и КНР заключили соглашение о сотрудничестве в сфере 

атомной энергетики, но, под давлением США, Китай отказался от проектов строительства 

легководяных реакторов в ИРИ. Замена Китаю нашлась в лице России, произошла активизация 

ирано-российского сотрудничества в области мирного атома. В 1992 году Москва и Тегеран 

подписали соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии, а также о 

сооружении на территории Ирана атомной электростанции.  

В 1993 году низкообогащенный уран в виде топливных стержней в Иран поставила 

Аргентина (14) 

Чуть позже, в1995 году, в рамках соглашения между Ираном и Россией был заключен 

контракт по достройке первого блока АЭС в Бушере (запуск состоялся 12 сентября 2011 года, 

реактор ВВЭР-1000 мощность 360 мегаватт топливо уран 3.5% ).(15) 
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Вответ на попытки Ирана восстановить свою ядерную программу при помощи 

зарубежный стран (России, Китая) в 1996 году Конгресс США утвердил закон (Iran and Libya 

Sanctions Act) о новых санкциях, в котором помимо прочего было указано, что любое 

государство, инвестировавшее в энергетику Ирана более 20 миллионов долларов, также будет 

подвержено санкциям, среди которых: 

-запрет на межбанковскую деятельность; 

-аннулирование лицензий компаний-«нарушителей» на экспорт оборудования в США; 

-запрет на кредиты в более 10 миллионов долларов у американских банков; 

-запрет американским компаниями инвестировать средства в компанию-«нарушитель»; 

-запрет на покупку долговых обязательств американского правительства; 

-запрет американским компаниям импортировать оборудование в указанное государство. 

В 1997 году, под давлением США, Китай свернул все ядерные программы в Иране.  

Определенная разрядка в отношения Ирана и западных стран произошла при 

реформистском правительстве Мохаммада Хатами(1997- 2005 г.г.) добившегося снятия запрета 

на торговлю лекарств, медицинского оборудования, икрой и коврами.(16) 

В 2003году Иран подписал Дополнительный протокол к Договору о нераспространении 

ядерного оружия, документ расширявший возможности МАГАТЭ по доступу к ядерным 

объектам и предусматривающий проведение внезапных проверок. Уже 16 июня 2003 г. 

МАГАТЭ объявило, что Иран не сообщил о ввозе урана в 1991 году и его хранении и 

использовании. Но из засекреченного документа МАГАТЭ, датированного 6 июля 2003 года мы 

узнаем, что этого урана было лишь 130 граммов. Согласно статье 37 официального соглашения 

между МАГАТЭ и Ираном, действующего с 15 мая 1974 года, ядерные материалы содержащие 

менее килограмма урана, не попадают под меры ограничения МАГАТЭ. Несмотря на это 

обвинения МАГАТЭ убедили мир в том, что Иран нарушил правила.(6) 

В 2004 году в Иране были обнаружены центрифуги для обогащения урана, не учтенные 

МАГАТЭ, что уже дало повод обвинить Тегеран в стремлении получить собственное ядерное 

оружие. В связи с этим западные страны предприняли ряд попыток вынудить Иран отказаться от 

реализации ядерной программы. Сначала переговоры с Ираном вела "Евротройка" - Франция, 

Германия и Великобритания, затем "шестерка" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия), 

продолжались переговоры с МАГАТЭ. Ирану предлагали отказаться от разработок ядерной 

программы в обмен на предоставление технической помощи на развитие мирной ядерной 

энергетики. 

Новым виток обострения отношений произошел в 2005 году, после принятия 

правительством Ахмадинежада решения официально расконсервировать программу по 

обогащению урана на территории Ирана, что вызвало беспокойство международного 

сообщества. 

С этого момента Иран столкнулся со многими трудностями, в том числеи с тем, что 

начиная с 2007 года четверо иранских ученых, имевших отношение к ядерной программе, были 

убиты неизвестными, а пятый едва избежал гибели от взрыва бомбы. 

В 2010 году, в результате кибератаки вирусом Stuxnet, на заводе по обогащению урана, 

расположенном вблиз города Натанз, были выведены из строя тысячи центрифуг первого 

поколения, а также сорваны сроки запуска АЭС в Бушере. Вирус, выведя из строя оборудование 

находившееся на этих объектах, нанес иранской ядерной программе существенный 

ущерб.(17)Хотя создатель вируса не был достоверно установлен, Иран обвинил в этом 

спецслужбы Израиля и США.В кратчайшие сроки завод в Натанзе был восстановлен, тысячи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8,_%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1997
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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поврежденных машин заменены, а объемы производства выросли, даже превзойдя прежние. 

В том же году Иран повышает уровень обогащения урана до 19,75%, объясняя это 

необходимостью наработки топлива для ТИР. Все это, а также планы Израиля решить Иранскую 

ядерную  проблему по иракскому сценарию(Военная операция, известная как Операция 

«Опера», а также как операция «Вавилон, проведѐнная в июне 1981 года ВВС Израиля для 

уничтожения ядерного реактора «Осирак» на территории Ирака ),способствовало  обострению 

кризиса. 

В 2010 году в Женеве возобновились переговоры Ирана и представителей "шестерки", 

приостановленные Тегераном осенью 2009 года. Ряд стран предложили свою помощь в 

урегулировании иранского кризиса, так Россия выступила с инициативой производить 

обогащение иранского урана на своей территории и взять на себя обязательства по утилизации 

отработавшего ядерного топлива с АЭС в Бушере. Этот вариант исключил бы возможность 

извлечения оружейного плутония из отработанных на АЭС материалов. В мае 2010 года Иран 

согласился вывозить низкообогащенный ypaн на дообогащение в Бразилию и Турцию, однако 

при этом ирaнские власти потребовали, чтобы зарубежные специалисты обрабатывали ypaн 

быстрее, чем это возможно, что привело к срыву переговоров.  

Летом2010 года Иран объявил о самостоятельном производстве 17 килограммов 

высокообогащенного ypaна, а в январе 2011 года о налаживании полного цикла производства 

ядерного топлива. Ранее сообщалось, что в стране научились выделять и собственный ypaновый 

концентрат. 

В ответ на это США ввели целый ряд новых санкций, главным образом, против иранских 

банков, а также компаний и физических лиц, так или иначе связанных с атомной и оружейной 

промышленностью Ирана. 

В целях воздействия международное сообщество неоднократно ужесточало санкции в 

отношении Ирана, для того чтобы он отказался от национальной  ядерной программы. 

Так, в 2006-2007 гг. СБ ООН в отношении Ирана были принятые  санкции (резолюции 

1737, 1747), а в марте 2008 г. и июне 2010 г. эти санкции были ужесточены (резолюции 1803, 

1929) (4). 

С июля 2012 г. в ответ на продолжение развития Ираном ядерной программы страны ЕС 

ввели эмбарго на импорт иранской нефти. 

В ответ на санкции в 2012 г. правительство ИРИ прекратило продажу нефти США и 

Великобритании, а с начала 2013 года и Евросоюзу. Эти санкции были чисто символические, так 

как на тот момент основными покупателями иранской нефти  являлись страны Азии, в основном 

Китай, Япония, Индия, Южная Корея. Но в дальнейшем, под давлением США и  эти страны 

начали сокращать закупки иранской нефти, за исключением Китая ,который, воспользовавшись 

сложившийся ситуацией, стал покупать у Ирана  нефть по бросовым ценам.   

В январе 2013 года министр нефти Ирана Ростам Кашеми впервые признал, что экспорт 

топлива снизился на 40% по сравнению с предыдущим годом, что привело к ежемесячным 

убыткам, оцениваемым в 4-8 миллиардов долларов. Введенные санкции оказали существенное 

влияние на экономику страны, под их влиянием ВВП страны существенно уменьшался из года в 

год (в 2011 году $528 млрд., в 2012 году  $502 млрд., в  2013 году $368 млрд.)(18) 

В настоящее время на  долю ядерной энергетики приходится примерно около 1% от всей 

электроэнергии производимым Ираном (19), планировавшим еще 25 лет назад достичь 25-

процентной доли атомной энергетики в энергобалансе страны. 

Этим планам не суждено было реализоваться по многим причинам. Со времен правления 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1981_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%A1_%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2012_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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
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шаха Реза Пехлеви до настоящего времени Иран прошел через многое -смена режима, война, 

санкции, саботаж, терроризм, финансовый кризис.  
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Государство – это сложная социальная организация, политический и властный 

институт, основным назначением которой является осуществление публичной власти в 

интересах всего общества. Функции государства проявляются через основные направления 

его деятельности, выражающие сущность и социальное назначение государственного 

управления обществом (8, с.5). 
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Появление каких-либо новых функций или трансформация уже существующих на 

различных этапах развития государственности конкретных обществ не имеет строго 

предопределенного, причинно-следственного характера. В зависимости от конкретно–

исторических условий элементы общих, фундаментальных функций (подфункций) могут 

приобретать самостоятельное значение. Эти функции могут быть связаны, например, с 

организацией общественных работ, обеспечением прав и свобод граждан, охраной природы 

и др. Тем не менее, вне зависимости от господствующих экономических доктрин, 

государству принадлежит важная роль в обеспечении стабильного функционирования 

социально-экономической системы. 

Существует множество классификаций функций государства, в основе которых лежат 

некие признаки (или признак), позволяющие отнести те или иные функции к конкретному 

классу, группе, и т.д., например: объекты и сферы государственной деятельности, 

территориальный масштаб, способ государственного воздействия на общественные 

отношения; взаимоотношения государств, содержание функций, время действия и т.д. (8, 

с.22-34). 

В условиях глобализации и растущей взаимозависимости стран, по нашему мнению, 

особое значение приобретает выделение глобальных функций современного государства, 

характеризующих его деятельность в экологической, демографической, сырьевой сферах, в 

области создания и использования ядерной, информационной технологий, защиты прав и 

свобод человека, то есть имеющих «общецивилизационный» характер. И если в рамках 

марксистского учения о государстве ему была отведена роль механизма, препятствующего 

тому, чтобы «классы с противоречивыми экономическими интересами не пожрали друг 

друга», то современное государство является, пожалуй, единственным гарантом защиты 

общественных интересов, национальной культуры, языка, суверенности. Одной из причин 

усиления роли государства и растущего внимания к трансформации его функций является, 

на наш взгляд, возможные кризисные последствия активизации глобализационного процесса 

в современном мире. В частности, в зависимости от характера воздействия 

глобализационных процессов функции государства могут быть дифференцированы на 

антиглобализационные и нейтральные. Так, к антиглобализационным функциям государства, 

по нашему мнению, следует отнести три ключевых направления его деятельности: 

 обеспечение стратегического уровня национальной (экономической) безопасности за 

счет осуществления мероприятий, связанных с приумножением технологического 

потенциала страны и эффективной реструктуризацией экономики; 

 повышение качества человеческого капитала, что непосредственно предполагает 

активные действия правительств в области культуры, сохранения национальной идентич-

ности, внедрения современных образовательных программ и развития здравоохранения; 

 формирование благоприятного имиджа государства. 

Нейтральными по отношению к процессам глобализации функциями государства 

являются: создание и регулирование правовой основы функционирования экономики; 

проведение политики макроэкономической стабилизации; воздействие на размещение 

ресурсов и деятельность в сфере распределения доходов (1, с.66-69). 

Безусловно, представленная классификация не завершена и отражает лишь сам подход, 

связанный с разделением функций государства на два класса: способные нивелировать 

возможные и очевидные негативные последствия процесса глобализации на национальные 

системы, и функции, нейтральные по отношению к нему. Очевидно, что в связи с 
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качественным развитием процессов глобализации определенные государственные функции 

будут претерпевать трансформации, характер которых во многом детерминирован выбором 

модели национальной экономической системы. 

На наш взгляд, можно уже сегодня предсказать некоторые прогнозируемые изменения 

в ролевых функциях государства. Так, особенностью современного этапа глобализации 

является всевозрастающая роль транснациональных корпораций. Как отмечает 

И.А.Василенко, «компании, имеющие представительства в более чем 75 странах мира, не 

могут иметь конкретную национальность, однако их роль в международном политико-

экономическом процессе продолжает возрастать, и такие корпорации с легкостью 

пересекают национальные границы, которые постепенно утрачивают свое значение, 

становятся все более прозрачными, дают все больше возможностей для свободы 

передвижения всех видов ресурсов, – товаров, услуг, капиталов» (2, с.112). В связи с этим 

возрастает угроза нарушения макроэкономического равновесия в национальной экономике. 

Экономические кризисы конца ХХ в. наглядно продемонстрировали необходимость 

усиления функции государства по поддержанию такого равновесия, поскольку теперь оно 

вынуждено считаться с более сильным «соперником», который по своим масштабам 

превосходит самые мощные национальные экономики. Следовательно, угроза нарушения 

эндогенного макроэкономического равновесия должна рассматриваться любым 

государством. Кроме того, изменения в общественном мировом пространстве отражают 

ослабление роли привычек и традиций, социальных связей и обычаев, преодоление 

национальной ограниченности, что повышает мобильность людей в территориальном, 

духовном и психологическом отношениях, способствует международной миграции и т.д. 

Очевидно, что в таких условиях возрастает функция государства как гаранта сохранения 

национальной идентичности, но значение этих изменений для разных стран далеко 

неодинаковы. Например, для стран с развитой экономикой эта функция государства будет 

связана с сохранением национальных ценностей, традиций и влияния, в то время как 

развивающиеся страны столкнутся с необходимостью проведения в этой сфере 

превентивных мер. Эффективность государственного влияния проявится, в первую очередь, 

в таких областях как развитие образования, здравоохранения, уменьшение социального 

неравенства. 

Глобализация косвенно или опосредованно может привести не только к усилению 

социального неравенства внутри стран, но и спровоцировать нарастание межстрановых 

различий. Часть государств мира в настоящее время находится в «переходном состоянии», 

стремятся «догнать» некое другое общество, находящееся на качественно ином, более 

высоком уровне социально-экономического и формационного развития. Как известно, 

реализовывать стратегию «догоняющего развития» невозможно путем последовательного 

повторения эволюционной модели более передового общества. Западная модель зарождения, 

становления и развития капитализма, как правило, вряд ли применима в странах 

«догоняющего развития», что подтверждается неудачной послевоенной практикой 

«вестернизации» многих развивающихся стран. При «догоняющем развитии», полагает А. 

Салицкий, необходим иной порядок фаз капиталистической эволюции, иная активная и 

структурообразующая роль государства уже на первых этапах перехода, больший акцент на 

формировании структурных элементов наиболее современных форм предпринимательства в 

интересах сокращения естественноисторического процесса и «минования» отдельных его 

этапов (10, с.15-19). 
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Как представляется, наиболее серьезной трансформации подвергнутся функции 

государства, непосредственно связанные с обеспечением национальной и экономической 

безопасности. Значимость и актуальность данной проблемы высока, в первую очередь, для 

развивающихся стран, что обусловлено относительно меньшим уровнем приобретаемых 

положительных эффектов для этой группы стран в результате усиливающихся процессов 

глобализации мировой экономики. Под экономической безопасностью понимается такое 

сочетание экономических, политических и правовых условий, которое обеспечивает 

устойчивое в длительной перспективе производство максимального количества 

экономических ресурсов на душу населения наиболее эффективным способом, считает А.С. 

Илларионов (5, с.49). 

Как отмечает А.Н. Данилов, комплексная оценка степени достижения экономической 

безопасности включает: оценку ресурсного потенциала и возможности его развития; уровень 

эффективности использования ресурсов (и соотношение с аналогичными показателями 

развитых стран); оценку конкурентоспособности страны; уровень социальной стабильности 

и оценку условий предотвращения и разрешения социальных конфликтов; целостность 

территориального и экономического пространства (4, с.72). 

Задача сохранения экономической безопасности за последние 10 лет окончательно 

укрепила свой статус в качестве основной функции государства. В условиях глобализации 

возможно проявление разрушительного влияния центробежных сил, связанных с этим 

процессом, что может привести к разрыву традиционных связей внутри страны, деградации 

неконкурентоспособных производств, обострению социальных проблем и изменению 

моделей поведения. По мнению вышеуказанных авторов, негативные последствия от 

глобализации, в общем виде обусловлены: неравномерностью распределения преимуществ 

от глобализации в отдельных отраслях национальной экономики; возможностью утраты 

суверенными правительствами контроля над экономикой и дестабилизация финансовой 

сферы. 

Наиболее болезненные последствия глобализации могут ощутить на себе менее 

развитые страны, уровень экономической безопасности которых не высок. Большинство из 

них участвует в интернационализации в качестве поставщиков сырья и производителей 

трудоемкой продукции, что усиливает их зависимость от высокоразвитых стран. 

Активизация процессов глобализация для таких стран может также привести: к увеличению 

технологического отставания от развитых стран; росту социально-экономического 

расслоения общества; обнищанию основной массы населения; усилению зависимости от 

стабильности функционирования мирохозяйственной системы; ограничениям в проведении 

национально ориентированной экономической политики; росту внешнего долга, прежде 

всего, международным финансовым организациям. Корректировке подвергнутся и функции 

промышленно развитых государств, поскольку процессы глобализации могут повлиять на 

занятость, усилить нестабильность финансовых рынков. В качестве наиболее часто 

обсуждаемых социально-политических проблем, с которыми могут столкнутся в эпоху 

глобализма развитые страны, называют: 

 рост безработицы в результате внедрения новых технологий в промышленности; как 

следствие, произойдет изменение структуры производства и перемещения массового 

выпуска трудоемких видов товаров в развивающиеся страны, что влияет на традиционные 

отрасли этих стран, вызывая закрытие или сокращение производств; 
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 вследствие усиления роли ТНК, которые нередко ставят свои собственные интересы 

выше государственных, роль национальных государств будет ослабевать, и часть их 

функций может перейти к надгосударственным организациям и объединениям. 

Что касается влияния глобализационных процессов на национальную экономику, то, 

наиболее существенными угрозами для нашей страны являются: усиление тенденции к 

превращению Азербайджана в топливно-сырьевую периферию развитых стран; сохранение 

невысокого уровня инвестиционной и инновационной активности; обострение 

демографических проблем и снижение качества человеческого капитала. 

Продолжающаяся рыночная трансформация на фоне усиливающейся глобализации 

неизбежно приводит к тому, что на место всеобъемлющего контроля приходит создание 

условий для эффективных конкурентных рынков, формированию институциональных, 

экономических и социальных предпосылок для подъема частного предпринимательства. 

Кроме того, требует пересмотра функция государства, связанная с активизацией частного 

бизнеса в направлении, желательном для развития общества в данный период. Благодаря 

последовательному выполнению этих функций собственно и произошли все «экономические 

прорывы» второй половины XX века в таких странах, как Япония, Южная Корея, Гонконг, 

Сингапур, Тайвань, а также Малайзия, Таиланд, Индонезия и Китай (1, с.72-73). 

Таким образом, в условиях глобализации роль государства будет возрастать. Сохраняя 

и усиливая свою значимость в качестве гаранта соблюдения законности, сохранения 

политической, экономической и социальной стабильности, государства неизбежно 

столкнутся с необходимостью трансформации, модификации, пересмотра ряда своих 

функций, чтобы нивелировать возможные негативные последствия процессов глобализации 

для национальных экономик. 
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Müasir şəraitdə terror fəaliyyəti dövlət sərhədlərini tanımadan beynəlxalq terror mərkəzləri 

və təşkilatları ilə sıx əlaqədə öz fəaliyyətini genişləndirməkdədir. Hal hazırda dünya ictimaiyyəti 

qarşısında duran ən aktual məsələlərdən biri də terror təhlükəsinə qarşı müəyyən tədbirlərin həyata 

keçirilməsindən ibarətdir.  
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Международный терроризм является одной из самых больших угроз, стоящих перед 

человечеством. Одна из самых больших проблем, стоящих сегодня перед народами мира в 

борьбе с терроризмом. Конвенции и протоколы, принятые международными организациями 

в этой борьбе с терроризмом является единственным законным средством. 

Клучевые слова: международный терроризм, пути предотвращения терроризма, роль 

международных организаций, единство государств мира 

 

Elnaz BAKIROVA, 

master, Baku State University 

 

THE THREAT OF TERRORISM IN INTERNATIONAL RELATIONS  

AND WAYS OF PREVENTION 

 

International terrorism is one of the biggest threats facing humanity. One of the biggest issues 

currently facing the nations of the world to fight against terrorism. For this purpose, the Conven-

tion and the protocols adopted by international organizations in the fight against terrorism is the 

only legal means. 

Key words: international terrorism, ways to prevent terrorism, the role of international or-

ganizations the unity of the world 

 

Beynəlxalq terrorçuluqla bağlı cinayətlərə qarĢı mübarizənin vacibliyi 2000-ci il 6-8 sentyabr 

tarixlərində Nyu Yorkda 192 ölkənin iĢtirakı ilə keçirilmiĢ minilliyin sammitində qəbul olunmuĢ 

Bəyannamədə öz əksini tapmıĢdır. Həmin sənəddə dövlətin beynəlxalq terrorizmə qarĢı müba-

rizədəki fəaliyyətlərinin razılaĢdırılması, beynəlxalq ictimaiyyətin bu bəlaya qətiyyət nümayiĢ 

etdirməsi əks olunmuĢdur. Hal hazırda  BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatı (BMT) beynəlxalq terror-

çuluğun qarĢısının alınması istiqamətində planlı və konkret Ģəkildə tədbirlər həyata keçirməkdədir. 
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Bu məqsədlə 1998-ci ildə BMT-NĠN tərkibində Beynəlxalq məhkəmə yaradılmıĢdır. Onun 

fəaliyyətinin əsas məsələlərindən biri də beynəlxalq terrorçuluqla bağlı cinayətlərə hüquqi qiymətin 

verilməsidir.    

Beynəlxalq Cinayət olan beynəlxalq terrorçuluğa qarĢı dünya birliyi beynəlxalq hüquq norma-

ları çərçivəsində insan hüquq və azadlıqlarına xələl gətirmədən mübarizə aparmaq əzmindədir. 

Beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizə dünya ictimaiyyətindən hüquqi, siyasi, iqtisadi, diplomatik və 

hərbi səyləri də daxil olmaqla bu problemə komleks yanaĢmanı tələb edir. Bu mübarizədə beynəlx-

alq terrorçuluğun çirkli pulların yuyulması, narkotik vasitəlırin yayılması, silah-sursatın, kimyəvi, 

bioloji və digər materialların qanunsuz dövriyyəsi ilə məĢğul olan transmilli mütəĢəkkil cinayətkar 

qruplarla sıx əlaqədə olması faktorları da nəzərə alınmalıdır. 

Terrorçuluğun artmasına əngəl törətmək və ona qarĢı daha müvəffəqiyyətli mübarizə aparmaq 

üçün mühüm Ģərtlərdən biri də bu sahədə milli qanunvericiliyin beynəlxalq standartlara uyğun-

laĢdırılmasıdır. Bu sahədə müvafiq dəyiĢikliklər əlavələr birinci növbədə cinayət qanunlarında 

həyata keçirilməlidir.  

Terrorizmə qarĢı mübarizə probleminin həllində beynəlxalq hüquq normalarına gəldikdə isə 

qeyd etmək lazımdır ki, antiterror aksiyaları ilə əlaqədar konkret situasiyalara aid fəaliyyətlər 

beynəlxalq hüquqla reqlamentləĢdirilmir.  

Terrorçuluğa qarĢı mübarizənin taktika və texnologiyasına gəldikdə isə qeyd etmək lazımdır 

ki, hər bir antiterror xidməti üçün bunlar onun özünəməxsus olamn qaydalarıdır. Həm də bu taktika 

və texnologiyalar hər bir xüsusi xidmət orqanı tərəfindən çoxillik praktiki fəaliyyət nəticəsində 

iĢlənilmiĢ olur və heç vaxt açılıb söylənilmir və gizli saxlanılır.  

Terrorçuluğa qarĢı çoxtərəfli əməkdaĢlıq sistemi əsasən son 50 ildə formalaĢmıĢdır. Qlobal 

səviyyədə o, terrorçuluğun quruda, suda və havada təzahürlərinə qarĢı mübarizə sahəsində qəbul 

olunmuĢ universal Konvensiya və protokollar əsasında BMT və onun ixtisaslaĢmıĢ təĢkilatlarının 

himayəsi altında həyata keçirilir. Məhz bu gün aĢağıda qeyd olunan həmin konvensiya və protokol-

lar terrorçuluğa qarĢı mübarizədə yeganə beynəlxalq hüquqi alətlərdir.  

1. Hava gəmilərinin göyərtələrində həyata keçirilən cinayətlər və digər aktlar barədə 14 

sentyabr 1963-cü ildə Tokioda imzalanmıĢ Konvensiya- 171 dövlət iĢtirakçıdır.  

2. Hava gəmilərinin qeyri qanuni zəbt edilməsinə qarĢı mübarizə haqqında Konvensiya- 16 

dekabr 1970-ci ildə imzalanmıĢdır, 174 dövlət iĢtirakçıdır.  

3. Mülki aviasiyanın təhlükəsizliyinə qarĢı yönəldilmiĢ qeyri-qanini aktlara qarĢı mübarizı\ə 

haqqında Konvensiya- 23  sentyabr 1971-ci ildə Monrealda imzalanmıĢdır. 175 dövlət 

iĢtirakçıdır.  

4. Beynəlxalq müdafiə hüququndan istifadə edən Ģəxslərə, o cümlədən diplomatik 

agentliklərə qarĢı yönəldilmiĢ cinayətlərin qarĢısının alımnması və onların cəzalandırıl-

ması haqqında Konvensiya 107 dövlət iĢtirakçısıdır. 14 dekabr 1973-cü ildə qəbul oliun-

muĢdur.  

5. Girov götürülməsinə qarĢı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya 18 dekabr 1979-cu 

ildə qəbul olunmuĢdur. 96 dövlət iĢtirakçısıdır.  

6. Nüvə materiallarının fiziki müdafiəsi haqqında Konvensiya. 3 mart 1980-ci ildə NyuY-

orkda imzalanmıĢdır. 68 dövlət iĢtirakçısıdır.  

7. Beynəlxalq mülki aviasiyaya xidmət göstərən hava limanlarında zor tətbiq etməyin qeyri-

qanuni aktlarla mübarizə haqqında Konvensiya- 24 fevral 1988-ci ildə Monrealda im-

zalanmıĢdır. 107 dövlət iĢtirkçısıdır.  
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8. Dəniz gəmiçiliyinin təhlüksizliyinə qarĢı yönəlmiĢ qeyri-qanuni aktlarla mübarizə 

haqqında Konvensiya-10 mart 1988-ci ildə Romada imzalanmıĢdır. 52 dövlət 

iĢtirakçısıdır.  

9. Kontinental Ģelfdə stasionar özüllərin təhlükəsizliyinə qarĢı yönəldilmiĢ qeyri-qanuni ak-

tlar haqqında protokol- 10 mart 1988-ci ildə Romada imzalanmıĢdır. 67 dövlət 

iĢtirakçısıdır.  

10.  Tapılması məqsədilə plastik partlayıcı maddələrin niĢanlanması-1 mart 1991-ci ildə 

Monrealda imzalanmıĢdır. 67 dövlət iĢtirakçısıdır.  

11.  Bomba terrorçuluğuna qarĢı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya-15 dekabr 

1977-ci ildə qəbul olunmuĢdur. 26 dövlət iĢtirakçısıdır.  

12.  Terrorçuluğun maliyyələĢdirilməsinə qarĢı mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya- 

9 dekabr 1999-cu ildə Nyu Yorkda imzalanmıĢdır. 

13.  Nüvə terrorçuluğu əməlləri ilə mübarizə haqqında Beynəlxalq Konvensiya- BaĢ As-

sambleya tərəfindən 15 aprel 2005-ci ildə qəbul olunmuĢdur.  

14.  ―Terrorçuluğun qarĢısının alınması və cəzalandırılması haqqında‖ Konvensiya- 1971-ci 

ildə Amerika Dövlətləri TəĢkilatı), ―Beynəlxalq terrorçuluğun ləğv olunması tədbirləri 

haqqında‖ Bəyannamə (BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilaının BaĢ Assambleyası 1994) 

15. ―BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının qlobal əks terror strategiyası‖ (BirləĢmiĢ Millətlər 

TəĢkilatının BaĢ Assambleyası 19 sentyabr 2006-cı ildə imzalanmıĢdır. 192 dövlət 

iĢtirakçısıdır. 

Müasir dövrdə terrorçuluqla məĢğul olan ayrı-ayrı Ģəxslərdən və sosial birliklərdən cəmiyyətə 

və dövlətlərə ciddi təhlükələr mövcuddur. Terrorçuluqla mübarizədə mühüm məsələlərdən biri də 

ondan ibarətdir ki,terror təhlükəsi və real terrora məruz qalmıĢ xarici dövlətlərin bu sahədə təcrübəsi 

öyrənilməli və sonradan cəmiyyətin xeyrinə istifadə olunmalıdır. Bu sahədə əsas fəaliyyət 

istiqamətləri hüquqi bazanın təkmilləĢdirilməsinə, müvafiq orqanlar arasında qarĢılıqlı əlaqənin 

güclənməsinə, terror problemi ilə məĢğul olan xüsusi dəstələrin yaradılmasına xüsusi xidmət orqan-

larının Ģəxsi heyətinin texniki təminatının yaxĢılaĢdırılmasına yönəldilməlidir.  

Terrorla mübarizədə bir çox qərb dövlətlərinin siyasəti bir çox prinsiplərə söykənir: terror-

çulara heç bir güzəĢt edilməməli, terrorçuluqla məĢğul olan dövlətlərə malsimum dəstək 

göstərilməli, terrorçuları cəzalandırmaq üçün qüvvə və vasitələrdən tam istifadə olunmalı, həmçinin 

hərbi gücdən istifadə etməklə digər dövlətlərə yardım göstərilməli. 

Terrora qarĢı mübarizədə digər Ģərtlərlə yanaĢı mühüm əhəmiyyət kəsb edən məsələlər həm 

də qətiyyət, terrora qarĢı cavab kimi adekvat hərəkətlərin amansızlığı və texniki cəhətdən yaxĢı 

təchiz olunmuĢ və təlim görmüĢ xüsusi təyinatların olması, eləcə də, ölkə rəhbərliyinin qətiyyətli 

hərəkətidir.  

Terrorizmlə mübarizədə bunlarla yanaĢı, inzibati üsullardan da istifadə edilməsi zəruridir. 

Kifayət qədər ciddi səbəblərin olub-olmamasından asılı olmayaraq, hər dövrdə müxtəlif mövzuları 

sui-istifadə edərək terrorizmi alət etmək istəyənlər tapılır. Belə halların qarĢısını almaq üçün dini 

imkanlardan geniĢ istifadə olunmalıdır. Terrorizmin maliyyə qaynaqları, təbliğat mexanizmi, silah 

gücü, daxili və xarici əlaqələrin müəyyənləĢdirilməsi, lazım gəldikdə isə güc tətbiq edilərək zərər-

sizləĢdirilməlidir. 

Antiterror mübarizəsində böyük dövlətlərin fəaliyyətinə ayrıca toxunmaq lazımdır. Müasir 

dünya siyasətini müəyyənləĢdirən bu dövlətlərin terrorizmə qarĢı mübarizədə iĢtirakı antiterrror 

əməliyyatlarına xüsusi dəstək verir. 2001-ci il 11 sentyabr terror aktlarından sonra dünya birdən-

birə vahid mərkəzdən idarə olunan beynəlxalq terrorizmin gücü qarĢısında aciz qaldığını hiss etdi 
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və ona qarĢı mübarızədə iki xətt götürüldü : beynəlxalq terrorizmə qarĢı hüquqi bazanın yaradıl-

ması, praktiki fəaliyyətin ümumplanet miqyası alması. Ümumplanet miqyasında həyata keçirilən bu 

mübarizə istiqamətində dövlətlər mühüm rol oynayırlar. Rusiya Federasiyasında ―Terrorizmlə 

mübarizə haqqında‖ 1998-ci il 25 iyul tarixli qanun qəbul edilib. 2001-ci ilin yanvar ayında siə 

Rusiya ―bomba terrorizmi ilə mübarizə haqqında‖ beynəlxalq konvensiyanı imzalamıĢdır. Rusiya 

artıq BMT-nin 12 antiterror konvensiyasının 10-un iĢtirkaçısına çevrilmiĢdir.Böyük Britaniyanın 

―Terrorizmlə mübarizə haqqında‖ qəbul etdiyi qanunda Ģəxslər və təĢkilatlara qarĢı təkcə Böyük 

Britaniyada yox, onun hüdudları xaricində də törətdikləri terror aktlarına qarĢı da mübarizə 

aparəılması nəzərdə tutulmuĢdu.2001-ci il 11 sentyabr terror aktından sonra Avropa Ġttifaqı 

beynəlxalq terrorizmlə mübarizə proqramı hazırlamıĢ, sənəd 2001-ci il oktyabrın 19-da Avropa Ġtti-

faqının dövlət və hökumət baĢçılarının sammitində təsdiqlənmiĢdi. Proqram antiterror cəbhəsində 

qüvvələrin səfərbərliyə alınması baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Beynəlxalq terrorizmə qarĢı mübarizənin hüquqi tənzimlənməsi istiqamətində 

Azərbaycan Respublikası da mühüm addımlar atmıĢdır. Belə ki, ölkəmiz terrorizmə qarĢı 8 

beynəlxalq müqavilənin iĢtirakçısıdır. Azərbaycan Avropa ġurasının ―Ekstardisiya haqqında‖ 1957-

ci il tarixli konvensiyanı və onun iki əlavə protokolunu, ―Terrorizmlə mübarizə haqqında‖ 1977-ci il 

konvensiyasını, ―Cinayət fəaliyyəti nəticəsində əldə edilmiĢ gəlirlərin təmizə çıxarılması, açkar 

edilməsi, alınması və müsadirə edilməsi haqqında‖ 1972-ci il konvensiyası və digər çox mühüm 

konvensiyalara qoĢulmuĢdur. 

Antiterror kompaniyasının təĢkilatçısı kimi çıxıĢ edən ABġ çoxsaylı proqramların real-

laĢdırılması üçün konkret iĢlər görür. Keçən yüzilliyin 80-ci illərinin sonu – 90-cı illərinijnh 

əvvələrində qəbul edilmiĢ VaĢinqton, Kartoxen və Monaqya protokolları təkcə beynəlxalq münasi-

bətlərdə güc tətbiq edilməsinə qarĢı yox, həm də terrorçuluğa qarĢı istiqamətləndirilmiĢdir. ABġ 

Dövlət Departamentinin qəbul etdiyi ―Terrorizmə sədd‖ və ―Terrorizmlə mübarizədə yardım 

proqramı‖ adını almıĢ sənədlər terrorizmin maliyyələĢdirilməsinə qarĢı mübarizədən tutmuĢ, 

məqsədli kadr hazırlığınadək bir çox məsələlərə aydınlıq gətirmiĢdir. Hər iki proqram terrorizmlə 

bağlı informasiyaya görə böyük miqdarda pul mükafatlarının verilməsini də nəzərdə tuturdu. 

ABġ konqresinin ayrı-ayrı sənədləri, xüsusilə ―Terrorizmlə mübarizə və ölüm hökmü‖, 

―Beynəlxalq cinayətkarlığa nəzarət aktı‖, ―Nam-Luqer-Domeniç proqramı‖ (müəlliflərin adları ilə) 

və s. sənədlərdə beynəlxalq terrorizimə qarĢı mübarizənin konkret sahələri, yolları və vəzifələri 

müəyyənləĢdirilirdi. 

ABġ konqresinin faciədən on gün sonra – 21 sentyabr tarixində qəbul etdiyi ―Hava nəqliyyatının 

təhlükəsizliy və sabitlik sistemi‖ aktı terror aktları nəticəsində ziyan çəkmiĢ aviokompaniyalara 

kompensasiyaların ayrılması, 18 sentyabr və 25 oktyabr 2001-ci tarixli qanunları isə terrorizmə 

qarĢı mübarizənin konkret istiqamətlərini əks etdirirdi. 

Müasir sosialoji tədqiqatlar, psixoloji analiz və müĢahidələr göstərir ki, terrorizmə qarĢı 

mübarizədə hüquqi sənədlərin qəbulu, terrorçunun fiziki cəhətdən məhv edilməsi, terrorçu təĢki-

latların aĢkarlanması və ləğv edilməsi terrorizmin aradan qaldırılması üçün kifayət deyildir. Bunun 

üçün terroru doğuran Ģərait aradan qaldırılmalıdır. Belə Ģərait isə çoxsaylı faktorlarla-yoxsulluqla, 

milli və dini ayrı-seçkiliklə, ərazi uğrunda mübarizə və s. faktorlarla sıx bağlıdır. QloballaĢma 

Ģəraitində sərvəti nvə yoxsulluğun qütbləĢməsi, varlı ―ġimalla‖ yoxsul ―Cənub‖ arasında münasi-

bətlərin qarĢıdurma səviyyəsinə yüksəlməsini Ģərtləndirəcək amillər sırasındadır. Keçən yüzilliyin 

sonlarında Afrika qitəsində yoxsulluq elə həddə çatmıĢdır ki, 1985-ci ildə BMT bu qitəni fəlakət 

zonası elan etmiĢ və 20 illik dövr üçün qitənin ərzaq və sosial problemlərinin qaydaya salınmasına 

12 milyard dollar vəsait ayırmağı planlaĢdırmıĢdır. Yoxsulluq amili inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə inkiĢaf 
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etməkdə olan ölkələr arasında baĢlıca fərqə çevrildiyinə görə, terrorizmin güclənməsinə, terroçu 

təĢkilatların yaranmasına və fəaliyyətinin geniĢlənməsinə cidii təsir göstərməkdədir. 

Beynəlxalq terrorizmi doğuran faktorların içərisində təcavüzkar və qatı etnik separatizm 

xüsusilə təhlükəlidir. Separatçı liderlərin gətirdikləri arqumentlərin ―rəngarəngliyinə‖ baxmayaraq 

dünya birliyinin üzvü olan hər hansı dövlətin yurisdiksiyasından zorla qoparılan hissə bütün hallar-

da tam nəzarətsiz qalır və beynəlxalq cinayətkarlığın baĢlıca məkanlarından birinə çevrilir ki, bunu 

Ermənistan – Azərbaycan,  Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsi ilə bağlı çoxsaylı faktlar əyani Ģəkildə 

göstərir. Bu gün beynəlxalq təhlükəsizliyə baĢlıca təhlükə mənbəyinə çevrilən və ―növ müxtəlifliyi‖ 

ilə səciyyələnən beynəlxalq terrorizm dünya dövlətlərindən planetin ümumi bəlasına çevrilmiĢ bu 

təhlükəyə qarĢı birləĢməyi tələb edir. 
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YAXIN YOXSA ORTA ġƏRQ:  

TARĠXĠ BAXIġ, STATĠSTĠK ANALĠZLƏR, “BÖYÜK ORTA ġƏRQ” DALĞASI 

 

20-ci əsrdə ölkələr baxımından strateji önəm daşımağa başlayan enerji qaynaqları, bu 

əhəmiyyətini gedərək daha da artırmaqdadır. Enerjiyə olan asılılığın və tələbin artmasına cavab 

olaraq enerji qaynaqları da sürətlə azalmaqdadır. Bu vəziyyət bütün diqqətlərin enerji bölgələrinə 

yönəlməsinə səbəb olmuşdur. Bu bölgələrin başında da Orta Şərq gəlməkdədir. Bu çərçivədə 

məqalənin məqsədi, Orta Şərq enerji qaynaqlarının 20-ci əsrdə olduğu kimi 21-ci əsrdə də dünya 

iqtisadiyyatı baxımından əhəmiyyətini açıqlamaqdır. Bu məqsəd çərçivəsində, məqalənin ilk 

hissəsində Orta Şərq və strateji əhəmiyyəti haqqında məlumatlar verilmişdir. Daha sonra bölgənin 

dünyaya nisbətlə neft və təbii qaz ehtiyatları, istehsal və istehlak dəyərləri araşdırılmışdır. Bun-

lardan əlavə qlobal güclərin Orta Şərq siyasətinə və Yaxın və Orta Şərq bölgəsinin 21-ci əsrdəki 

strateji əhəmiyyətinin açıqlanmasına diqqət yetirilmişdir.  

Açar sözlər: Orta Şərq, Yaxın Şərq, neft, ―Böyük Orta Şərq‖ layihəsi, Fars körfəzi, dollar, si-

lah 
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БЛИЖНИЙ ИЛИ СРЕДНИЙ ВОСТОК:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР, СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ,  

ВОЛНА "БОЛЬШОЙ БЛИЖНИЙ ВОСТОК" 

 

С точки зрения стран, начиная с 20-го века для перевозки стратегическую важность 

имеют энергетические ресурсы, возрастает важность дальнейших ресурсов. В ответ на 

растущий спрос в зависимости от энергии и источников энергии быстро сокращается. В 

данной ситуации всѐ внимание должно быть направлено на энергетические регионы. Во 

главу этих регионов приходит Ближний Восток. Цель статьи в этом контексте объяснить 

важность глобальной экономики в 21 веке, как и 20-ом веке энергетические ресурсы 

Ближнего Востока. В рамках этого контекста, первая часть статьи содержит 

информацию о стратегической важности на Ближнем Востоке. Позже в регионе были 

исследованы запасы нефти и природного газа, ценности производства и потребления 

относительно мира. В дополнение к этим внимание было уделено раскрытию глобальных 

сил в политике на Ближнем Востоке и стратегическому значению региона Ближнего 

Востока в 21 веке. 

Ключевые слова: Ближний Восток, Средний Восток, нефть, проект "Большой 

Ближний Восток", в Персидском заливе, доллар, оружие 

 



379 
 

Farhad AYDINLI, 

master, Baku State University 

Gunay HASANOVA, 

master, Baku State University 

 

NEAR OR MIDDLE EAST:  

HISTORICAL REVIEW, STATISTICAL ANALYSIS,  

"GREATER MIDDLE EAST" WAVE 

 

The importance of energy sources which started to become the most strategic input for the 

countries in the 20th century gradually increases. Despite of the increase of demand and depend-

ence to the energy at this ratio, energy resources speedily decrease. This situation caused that all 

the attentions focused on energy regions. Middle East is one of the most important of these regions. 

Within this framework, this study aims to explain the importance of Middle East energy sources of 

21st century with regards to the world economy as was in the 20th century. In accordance with this 

purpose, information about Middle East and its strategic importance were given in the first part. 

Then consumption and production values, petroleum and natural gas reserve of the region in pro-

portion to world were examined. In addition, Middle East policies of global powers and strategic 

importance of Middle East in the 21st century focused on to be explained. 

Key words: Middle East, the Near East, oil, "Greater Middle East" project, the Persian Gulf, 

dollar, weapon 

 

Günümüzdə enerji ehtiyatlarına olan tələbin artması, bununla bərabər olaraq getdikcə tükənən 

enerji sərvətləri artıq XXI əsrdə dövlətlərin xarici siyasi kursunda prioritet istiqamət kimi yer 

almıĢdır. Bu məsələ təbii ehtiyatlarla zəngin olan bölgələrin önəmini artırmaqla yanaĢı bu 

bölgələrdə hadisələrin daha sürətlə inkiĢaf etməsinə Ģərait yaratmıĢdır. Ümumiyyətlə neft və qaz 

amili müasir beynəlxalq münasibətlərdə, ən yeni diplomatiyada geosiyasət və iqtisadi siyasətin 

kəsiĢməsində son dərəcə önəmli rol oynamağa baĢlamıĢdır. Böyük dövlətlərin strateji rəqabəti bu 

regionların əhəmiyyətini olduqca artırmıĢdır ki, bu regionlardan ən önəmlisi Yaxın və Orta Ģərqdir. 

Regionu analiz etmək baxımından ilk öncə regionun hansı ölkələri əhatə etdiyinə, ümümiy-

yətlə regiona hansı formada yanaĢmağın lazım olduğuna nəzər salmağa ehtiyac var. Bu baxımdan 

regiona 2 yanaĢma vardır: geniĢ və dar anlamda. 

Orta ġərq ən geniĢ anlamda ġimali Afrikadan (MərakeĢ, Əlcəzair, Tunis, Liviya, Sudan, So-

mali, Efiopiya, Misir) baĢlayaraq Oman körfəzinə qədər uzanan, Ģimaldan Türkiyə, Qafqaz, Orta 

Asiya türk respublikalarının, əlavə olaraq Ġran, Əfqanıstan, Pakistan, ortada Ġraq, Küveyt, Bəhreyn, 

Qətər, BƏƏ, Suriya, Livan, Ġordaniya, Ġsrail və Fələstinin də daxil olduğu, Səudiyyə Ərəbistandan 

Yəmənə uzanan Ərəb yarımadasını da əhatə edən böyük bir region baĢa düĢülür (1, səh 19). Əslində 

2001-ci ildən sonra ortaya çıxan ABġ-ın ―Böyük Orta ġərq‖ layihəsi də tam olaraq bu coğrafiyanı 

əhatə edir.  Bu aspektdən baxıldığında bölgəyə regionların (ġimali Afrika, Cənub və Cənub qərbi 

Asiya, Qafqaz, Orta Asiya, Ərəbistan yarımadası) birləĢməsi kimi yanaĢılmalıdır ki, bu da prinsip 

etibarı ilə düzgün bir baxıĢ deyil. Bununla bərabər regiona dar, lakin müasir anlamda baxdığımız 

zaman qərbdə Misir, Ģimalda Türkiyə və Ġran, Ģərqdə Oman körfəzi və cənubda Yəmən, Aden 

körfəzini birləĢdirən bir bölgə qarĢımıza çıxır (2, 1522-1523). Hansı cəhətdən regiona baxsaq da, 

Orta Ģərq regionu daha çox dini anlamda müsəlmanların (onunlar bərabər bölgədə gedən 
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proseslərdə yaxından iĢtirak edən xristian və yəhudilərin), etnik anlamda isə türk, ərəb və farsların 

(əlavə olaraq, kürd və yəhudi amili) çoxluq təĢkil etdiyi bir bölgə olaraq baxılmalıdır. 

Orta Ģərq regionuna xüsusi maraq XIX əsrin ortalarından yaransa da, XX əsrin əvvəllərindən 

etibarən bu bölgə ―həyati maraq zonası‖ olaraq qəbul edilmiĢdir. Ümumiyyətlə Orta Ģərq termininin 

yaranması ilə bağlı bir neçə konsept mövcuddur. Ġlk öncə Yaxın ġərq, daha sonra Uzaq ġərq 

terminlərinin formalaĢması Orta ġərq ifadəsinin yaranmasına gətirib çıxardı. 

Yaxın ġərq daha çox Avropada (fransızlar tərəfindən) Osmanlı torpaqlarına verilən bir ad kimi 

qeyd olunurdusa, Uzaq ġərq deyildiyində Britaniya imperatorluğunun XIX əsrdə Çin, Yaponiya və 

Hindistana yayılması nəzərdə tutulurdu. Orta ġərq isə XX əsrə qədər istifadə edilməyən bir ifadədir. 

Hətta bunun ingilis-amerikan planı olduğu da qəbul edilir. Çünki bir çox ədəbiyyatlarda bu region 

sonradan ortaya atılan, ingilis məqsədlərinə xidmət edən maraq zonası kimi qeyd olunur. 

Orta ġərq (Middle East) termini ilk dəfə olaraq 1902-ci ildə Londonda nəĢr olunan ―National 

Review‖ jurnalında Amerikan geopolitik məktəbini təmsil edən Alfred Mehen tərəfindən istifadə 

edilmiĢdir. Mehenin dərc olunan ―Fars körfəzi və beynəlxalq münasibətlər‖ (The Persian Gulf and 

international relations) adlı məqaləsində aĢağıdakı məsələlər ön plana çəkilir (3, səh 667): 

 Uzaq ġərq və Hindistana gedən yolların nəzarəti məqsədilə bu bölgələrə açılan yolların tam 

təhlükəsizliyi təmin edilməlidir. 

 Xüsusilə Rusiyanın Sibirdə, Orta Asiyada, Qafqazda üstünlüyü Ġngiltərə maraqlarına oldu-

qca ziddiyyət təĢkil edir və lazım gələrsə, rusların qarĢısını kəsmək üçün almanlarla iĢbirliyinə 

girmək mümkündür. 

 Bu səbəbdən Fars körfəzi SüveyĢ kanalından sonra ən önəmli bölgədir, əsas məqsəd olaraq 

ruslar bu regiondan uzaq tutulmalıdır. 

Mehenin fikirlərinə əsasən, Orta ġərq dediyimiz ərazi məhz bu zonadır (Fars körfəzi və ətrafı), 

və rusların bu regionda siyasəti nəzarətdə saxlanılmalıdır. 

Bu termin daha sonra ―The Times‖ qəzetində, Valentino Chirolun məqalələrində yer almağa 

baĢladı və nəticədə 1903-cü ildə bu məqalələr ―Orta ġərq problemi və ya Hindistanın müdafiə prob-

lemləri‖ (The Middle East Question or Some Problems of India Defence) adlı kitabda birləĢdirildi. 

Chirola görə Orta ġərq daha geniĢ bölgəni əhatə edir, o, Hindistana gedən bütün yolları Orta ġərq, 

Anadolu və Balkanları isə Yaxın ġərq adlandırır (4, səh 5). Məhz bu dövrdən etibarən Orta ġərq 

əvvəlcə Ġngiltərənin, daha sonra isə Amerikanın maraq bölgəsi olaraq xüsusi əhəmiyyət kəsb 

etməyə baĢlayır. 
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Zaman keçdikcə, enerji ehtiyatlarına olan tələb artıqca bu regiona maraq daha da böyüyür. 

Təbii sərvətlər baxımından yanaĢdıqda regionun mərkəzi olaraq Ġran körfəzi qəbul edilməlidir. 

Çünki təbii ehtiyaların çox böyük bir qismi məhz burada cəmləĢməĢdir. 

Fars körfəzi deyildikdə, Ġran, Səudiyyə Ərəbistan və körfəzlə sərhəddi olan 6 ölkəni (Ġraq, 

Küveyt, BƏƏ, Bəhreyn, Qətər, Oman) əhatə edən 5 milyon km
2
-lik bir bölgə baĢa düĢülür. Bu re-

gion ərəblər tərəfindən Ərəb körfəzi, fars və qərb tədqiqatçıları tərəfində Fars körfəzi, türklər 

tərəfindən isə Bəsrə körfəzi olaraq adlandırılır. Fars körfəzi ölkələri və ümumiyyətlə Orta ġərq ölk-

ələrində müsəlmanların çoxluq təĢkil etməsinə, daha çox müsəlman ölkələri olmalarına baxmayar-

aq, aralarındakı məzhəb ayrılıqları, ideoloji problemlər, sərhəd münaqiĢələri, siyasi, tarixi, psixoloji 

məsələlər, siyasi görüĢlərin fərqliliyi və ayrıca olaraq qərb dövlətləri ilə gizli əməkdaĢlıq regionda 

gedən proseslər qarĢısında birgə hərəkət edə bilməmələrinə səbəb olmaqdadır (6). 

Fars körfəzi dünyada kəĢf olunmuĢ neft yataqlarının 50%-nə, təbii qaz ehtiyatlarının 45%-nə 

sahibdir. Hətta dünyada ehtimal olunan 2 trilyon barel həcmində dəyərləndirilən rezervlərin 1,6 trln 

bareli məhz bu regionda olması fikri irəli sürülür. Digər tərəfdən dünya enerji istehlakında neftin 

33%-lik payı regionun önəmini daha da artırır. Günlük 91 milyon barel həcmində dünya neft 

ehtiyacının 2020-ci ildə 100 mln barelə qalxacağı gözlənilir. Regionlar üzrə Orta Ģərqdən neft 

asılılığına nəzər salsaq, Ġngiltərə və Norveç xaric ciddi enerji resurslarına sahib olmayan Avropa 

ölkələri 35-40%, Yaponiya və Çin 60-65%, ABġ isə 15-20% nisbətində regiondan asılıdır. Avropa 

Ġttifaqının günlük neft ehtiyacı 15 milyon barel olduğu halda istehsal dəyəri 4-5 milyon bareldir. 

ABġ-da günlük istehsal 10 milyon barel, ehtiyacın 19 milyon bareldir və bu neftin 55%-ni xarici 

bazarlardan əldə edir. Dünya neftə olan ehtiyacın 20%-i ABġ-a, 15%-i Avropa Ġttifaqına, 12%-i isə 

Çinə məxsusdur (5). 

Neftə olan ehtiyac, böyük dövlətlərin büdcədən itirdikləri külli miqdarda vəsaitlər neftin yeni 

bir alternativlə əvəzlənməsini qaçılmaz edir, lakin illərdir bu vəziyyət davam edir, niyə neftin dünya 

enerji istehlakındakı payı azalmır? Məsələyə ABġ dolları aspektindən baxaq. Neft bazarını yuxarıda 

qeyd etdiyimiz statistik göstəriciləri nəzərə alsaq, kiçiltmək lazımdır, ancaq bunu da bilməliyik ki, 

neft bazarında istifadə olunan dollar digər malların ticarətində istifadə olunan dollara bərabərdir. 

Yəni dünya bazarında tələb olunan dolların 50%-i neft alıĢ-veriĢində istifadə olunur. Əlavə olaraq, 

dünyada ümumi valyuta rezervlərinin 65-70%-i dollardan ibarətdir, deviz əməliyyatlarının 80%-i, 
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dünya ticarətinin yarisi məhz dollarla aparılır. 1970-ci ilə qədər tək ödəmə vasitəsi olan dollara 

Yamayka sistemindən sonra frank, yen, sterlinq, mark kimi valyutaların rəqib çıxması belə hal-

hazırda dolların üstünlüyünə ciddi təsir edə bilmir. Əgər Orta Ģərqdə olduqca böyük neft və qaz 

ehtiyatları varsa, ABġ-ın da dollar kimi güclü təbii ehtiyatı vardır və yaxın perspektivdə də dollar-

neft tandeminin davam edəcəyini dəqiqdir.  

 

“Dollar, neft və neftdən gələn dollarlardan yenidən qayıdan dollarlar”. Dollar-neft tande-

mində baĢqa bir istiqamətə diqqət yetirmək də vacib məsələdir. Məsələ o yerdədir ki, neftin qiyməti 

qalxdıqca ola bilər ki, ABġ büdcədən böyük miqdarda dollar itirir, neft ixracatçıları, xüsusilə Orta 

ġərq regionu büdcəyə həmin dollarları transfer edir, lakin həmin pullar yenidən ABġ balansına həm 

dollarların dövriyyəsi, həm də əsas məsələ olan silah satıĢı vasitəsilə qayıdır. ABġ dünya silah 

ixracatının 65%-ni həyata keçirdiyi halda, Orta Ģərq regionu dünya silah idxalatının 60-65%-ni 

gerçəkləĢdirir. Region ölkələri (Ġran istisna olmaqla) 45-50% silah idxalını ABġ-dan edir. 1994-

1998-ci illər arası dövrdə bu ölkələrin silah idxalı 153 milyard dollar olmuĢdur ki, bunun 103 mi-

lyard dolları yalnızca Səudiyyə Ərəbistanının payına düĢür. 2012-ci ildə 86 milyard dollarlıq dünya 

silah ticarətinin 66 milyard dollarının ABġ reallaĢdırdığı halda, bunun 34 milyard dolları Səudiyyə 

Ərəbistanına edilmiĢdir (8). Halbuki, Səudiyyə Ərəbistanı son dönəm yalnız 2-3 dəfə öz ordusundan 

regionda gedən proseslərdə istifadə edib. Bunlardan biri Bəhreyn böhranı zamanı, daha sonra 2015-

ci ildə Yəmən böhranı zamanı (Hər iki halda Ġranla siyasi toqquĢma). Orta ġərq regionuna gələn 

böyük miqdarda pullar bəs niyə silaha xərclənir? ABġ həqiqətənmi bu yolla ―barıt çəlləyi‖ halına 

gətirdiyi regionda təhlükəsizliyi təmin etmək niyyətindədir? Bəs ―Ərəb Baharı‖?! 

Enerji amilinin aktuallaĢdığı XX əsrdən etibarən dünya siyasətində, beynəlxalq münasibətlərdə 

gedən prosesləri anqlo-amerikan siyasi baxıĢları ilə və enerji aspektindən analiz etmiĢ olsaq, 

qarĢımıza bir neçə maraqlı məqam çıxmıĢ olacaq. Bu baxımdan ABġ tərəfindən hər 10-15 ildən bir 

yeni siyasi strategiyalarının yarandığını görə bilərik. Bu strategiyalar bir neçə məqsədə qulluq etsə 

də, son dönəmlər yazılan ssenarilərin baĢ qəhrəmanı enerji (neft və qaz) faktorudur. 2000-ci ildən 

sonrakı dövrə nəzər salaq. Əlbəttə ki, bu dövrdən sonra yaradılan və ortaya atılan əsas ssenari 

―Böyük Orta ġərq‖ layihəsidir. Bu proyekt bir neçə dalğada hələ də davam etməkdədir. Ġlk öncə 

ABġ-da respublikaçı BuĢ hakimiyyətinin formalaĢması, yeni, kəskin, radikal siyasi kursun yaradıl-

ması ilə meydana çıxan 11 sentyabr hadisələri, ardınca Əfqanıstan, Ġraq (II Körfəz müharibəsi) 

savaĢlarıdan Ġsrail-Fələstin müharibələrinə, daha sonra Rusiyanın 2008-ci il ―Avropa‖ hücumundan 

Ərəb baharına və Türkiyənin ―one minute‖ deyəcək qədər dirçəliĢindən 2015-ci il neft böhranı, 

Rusiya çöküĢünə qədər olan proseslər BOġ ssenarisinin ardıcıl dalğalar kimi dəyərləndirilməlidir. 

Həmçinin bu 15 illik dövrü ABġ və Rusiya arasında ―II Soyuq müharibə və ya Enerji müharibəsi‖ 

də adlandırmaq mümkündür. Çünki gedən müharibələr, soyuq savaĢlar, iqtisadi toqquĢmalar, siyasi 

maraqlar daha çox enerji regionlarına yaxın bölgələrdə, hətta tam içində gedir. 2012-ci il Ərəb 

dalğasıyla müharibəyə son qoyulacağını, məsələnin birtərəfli qaydada həll olunacağını düĢünənlər, 

əlavə güc olaraq 2015 neft böhranını ortaya atsalar da, hələ ki, layihəni reallaĢdırmaq mümkün 

olmayıb. Neft bazarında qiymətlərin birdən birə 110 dollardan 40 dollara düĢməsi, Rusiyaya qarĢı 

təzyiqlər, Ukrayna müharibəsi ilə Rusiyanın blokadaya alınması, ABġ-ın neft istehsalının 114 ilin 

pikinə qaldırması, daha sonra bazarda qiyməti bu həddə saxlamaq üçün bazara yeni bir qüvvə olan, 

illərdir sanksiyalar səbəbilə xarici bazarlara neft çıxara bilməyən Ġranın buraxılması cəhdləri, 

fikrimcə, Rusiyaya qarĢı hazırlanan layihənin bir qoludur. Artıq ABġ Rusiyanın ―arxa bağçasına‖ 

girməyə hazırıdr. Orta Ģərqdə məsələlər, demək olar ki, həll olunub. Rusiya ilə əməkdaĢlıq edən re-

gion ölkələri neytrallaĢdırılı. Rusiya 2008-ci ildən Körfəz ƏməkdaĢlıq ġurası ölkələri ilə ciddi 
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münasibətlərə malikdir və önəmli silah tərəfdaĢlarından biridir. Lakin Ərəb baharından sonrakı dö-

vrdə bu əməkdaĢlıqdan geriyə qalan yeganə ölkə Yəmən idi ki, artıq 2-ci dalğa Yəmənin siyasi du-

rumunu həll edib. Belə hesab etmək olar ki, regionda siyasət Rusiyanın uzaqlaĢdırılmasına yönəlib. 

ABġ-ın Orta ġərqi silahlandırması məsələsinin əsaslarından biri də məhz bu faktordur. ABġ Orta 

ġərqin ―bataqlıq‖ olduğunu çox yaxĢı baĢa düĢür, bu səbəbdən silahlandırma, ĠġID kimi terror qru-

plaĢmaları və s vasitələrlə regionda olan valyutanı, infrastrukturu dağıtmağa, Rusiyanı bölgədən 

uzaqlaĢdırmağa (ən pis halda neytrallaĢdırmağa), islamı boğmağa çalıĢır. Ərəb dövlətlərində neftin 

olduğu, valyutanın çoxaldığı, islamın sunni, Ģiə, vəhabi kimi qollara bölündüyü müddətdə Ərəb Ba-

harı kimi proseslərin getməsi də qaçılmazdır. 
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СПЕЦИФИКА И СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

 

В статье автор, магистрант 2-ого курса В.А. Намазлы анализирует специфику и 

структуру современного терроризма. Автор, раскрывает сущность, функции, структуры, 

субъекты и объекты терроризма, указывая при этом на тот факт, что в настоящее время 

число определений сущности терроризма, то есть того, что составляет суть вещи, 

совокупность ее существующих свойств, приближается ко второй сотне, но до сих пор нет 

целостной теории терроризма что говорит о многоликости терроризма. 
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2-ci kurs magistri V.Ə.Namazlının ―Müasir Terrorizmin Xüsusiyyətləri və Strukturu‖ məqal-

əsində, müəllif terrorizin mahiyyətini, funksiyalarını, strukturunu, subyektlərini və obyektlərini 

yaxından  araşdırır, o həmçinin qeyd edir ki hal-hazırda terrorizm anlayışının 200 yaxın tərifi var, 

amma buna baxmayaraq indiyə kimi bütov bir tək nəzəriyyəyə rast gəlinmir, bu fakt terrorizm an-

layışının müxtəlifliyini və çətinliyini göstərir. 

Açar sözlər: terrorizm, radikalizm, müasir terrorizm, subyektlər, obyektlər, mahiyyəti, 

funksiyaları, qorxu fenomeni, KİV. 
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THE SPECIFICITY AND THE STRUCTURE OF MODERN TERRORISM 

 

The author, a master of the 2nd course V.Namazli analyzes the specificity and the structure of 

modern terrorism. The author reveals the essence, functions, patterns, subjects and objects of ter-

rorism, pointing out to the fact that at present day the terrorism definitions numbers are coming to 

the second hundred, but still no unified theory of terrorism, which shows the diversity of its concept. 

Keywords: terrorism, radicalism, modern terrorism, subjects, objects, nature, functions and 

phenomena of fear, the media. 

 

Начнем исследование с определения самого термина "терроризм". Существует несколько 

мнений насчет проблемы его возникновения. Одни ученые считают, что понятие " терроризм 

"ввел Аристотель для обозначения особого типа ужаса, который овладевал зрителями трагедии 

в греческом театре". 

Другие полагают, что термин "терроризм" связан с проблемой насилия в истории 

человеческого общества в целом и со стороны власть имущих, в частности. С этой точки 
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зрения - для объяснения, а не в оправдание - терроризм выступал и выступает как 

своеобразное выражение отчаяния и как форма протеста против национального, религиозного, 

социального и политического притеснения"'. 

Большинство террологов полагают, что термин "терроризм" начал употребляться со 

времен Великой французской революции 1789-1794 годов. Понятия "терроризм" несет в себе и 

теоретический, и практический смысл, т.к. проблема неопределенности дефиниции становится 

препятствием в координации действий международного сообщества. Для определения 

сущности терроризма рассмотрим содержащиеся в словарях определения. В Большом 

энциклопедическом словаре читаем: "террор (терроризм) (лат.tеггог-страх, ужас), 

насильственные действия (преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др.) с 

целью устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания 

определенной линии поведения". Такая идентификация определяет специфику конкретной 

ситуации, в которой совершается террористический акт. 

В толковом русском словаре СИ Ожегова и Н.Ю.Шведовой дается такой смысл: "террор 

- устрашение своих противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до 

yничтoжeния". В некоторых словарях дается лишь производные от данной дефиниции - 

например, в "Советском энциклопедическом словаре" "терроризировать" (от лат.tеггог- страх, 

ужас) - преследовать, угрожать расправой, убийствами, держать в состоянии страха" "Словарь 

иностранных слов" террор определяет как политику запугивания, устрашения политических 

противников. Таким образом, в справочных изданиях понятия терроризма и террора 

понимаются как насильственное средство, направленное на запугивание и устрашение с целью 

вызвать деморализацию общества. Базовые понятия "терроризм" и "террор" в научной и 

публицистической литературе чаще всего идентифицируются по своему смысловому 

значению и употребляются как синонимы, существует несколько подходов, но для 

определения сущности современного терроризма необходимо разделить понятия "терроризм", 

"террор", "террористический". 

Некоторые авторы не видят различия в этих понятиях, рассматривая их как синонимы. 

Другие, как, например, А. Бернгард в своей работе "Стратегия терроризма" полагает, что 

необходимо эти термины разделить: "Террор является насилием и устрашением, 

используемыми объективно более сильным в отношении более слабых; терроризм - это 

насилие и устрашение, используемые объективно более слабыми в отношении более сильных". 

"Терроризм - это незаконное использование или угроза использования силы или насилия 

против лиц и собственности, чтобы принудить или запугать правительства или общества для 

достижения политических, религиозных или идеологических целей" - такое определение дает 

американский исследователь терроризма У. Лакер. В.М. Розин высказывает мнение, что 

терроризм нашего времени освоил технократический подход. В.В. Никитаев полагает, что 

терроризм – месть отставшей части мира преуспевающей его части, вызванная 

окончательностью раскола и невозможностью "догнать" сегодняшний Запад. Г.Г. Копылов 

считает, что терроризм сегодня есть следствие осознания того, что единство человечества, его 

"сущностная одинаковость" недостижимы. Не всякий политический экстремизм может быть 

назван терроризмом, а лишь тот, который допускает (и реально применяет) политически 

мотивированное насилие против гражданского населения – полагает Э.A.Пaин. 

На наш взгляд, различие между террором и терроризмом заключается в следующем. 

Террор - насильственные действия или угроза таковых (преследования, разрушения, захват 
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заложников и др.) с целью устрашения, подавления противников, навязывания определенной 

линии поведения. Терроризм - политика террора, т.е. деятельность. По-видимому, наиболее 

отвечающим логике нашего исследования будет следующее определение: современный 

терроризм - это особое организованное насилие, вид социального противодействия; по своим 

способам, средствам и результатам он является одной из форм ведения войны и представляет 

собой антиобщественную деятельность организованных, идеологически подготовленных 

субъектов. 

Попытаемся уяснить сущность явления страха, ведь если нет страха и ужаса, то нет и 

террористических действий и терроризма. Исследователи рассматривают страх, как защитный 

ответ всех живых существ на опасность. Страх поражает скорее психику и душу, чем тело. 

Душа господствует над телом и поэтому является инструментом политической, властной 

анатомии. Ретроспективно параллельно с судьями и палачами стали психиатры, поскольку 

через психическую боль стало возможным манипуляция сознанием. С точки зрения 

последствий открытого и латентного террора представляется важной проблема насилия и 

управления сознанием - индивидуальным и общественным. Психолог В. Леви утверждает, что 

все наши страхи осуществляются через тело, посредством крови с адреналином, а рождаются в 

мозгу, в глубине бессознательной психики, где находится центр страха, состоящий из 

нескольких "этажей", занятых созиданием разных страхов. Здесь запрограммирована их общая 

родовая основа - стремление отдалить смерть любой ценой, в нем боязнь и страх, 

испытываемые человеком в экстремальных ситуациях в зависимости от степени угрозы, 

подают сигналы другим участкам, которые влияют на поведение человека. Датский теолог, 

философ С. Кьеркегор в своей работе "Страх и трепет" сосредоточил внимание на страхе и 

ужасе непосредственного бытия, он предполагал обычный страх перед конкретными 

предметами, присущий животным и человеку и неопределенный безотчетный страх-тоску, 

появляющийся тогда, когда человек узнает, что он не вечен. М. Хайдеггер предполагал, что 

разгадка страха - смерть, она отнимает надежду, но снимает неопределенность. Страх 

необходим, ибо человек ощущает себя живым только тогда, когда сознает свою временность, 

иначе он погружается в "не подлинное" время - в котором нет глубоких человеческих смыслов.  

Есть страх разумный, когда человек верно определяет источник и величину опасности и 

принимает меры, которые ее снижают. Есть страх неадекватный (невротический), когда 

человек или впадает в апатию, или совершает действия вредные для него самого. Цель 

террористов – создание именно невротического страха. Деморализованные и запуганные люди 

делают сами, требуют от властей или хотя бы одобряют действия, которые этим людям 

вовсе не выгодны. Иногда это действия, которые выгодны террористам или чаще - заказчикам, 

нанимателям террористов. Иногда самый большой выигрыш получают политики, которые 

бесплатно пользуются "чужим терактом".  

Главным образом, люди получают свои страхи из двух источников: из их собственного 

опыта и из социально-культурных институтов общества - литературы, из СМИ, 

приобретающих планетарные масштабы; "без телевидения, особенно терактов в живом эфире, 

террористы не могли бы иметь шанса, надеяться на способность своих жертв, их 

родственников и части населения выдвинуть властям требования, совпадающие с их 

требованиями. Фактически новый терроризм - это насилие, осуществляемое группой людей по 

отношению к государству как к политическому субъекту и угрозы насилия в отношении 

мирных граждан...".  
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В.Хорос полагает: "В результате СМИ, сами, возможно, того не осознавая, работают на 

террористов, создавая им паблисити. Можно вспомнить, как "Красные бригады" после 

похищения Альдо Моро в течение двух месяцев дирижировали прессой и телевидением, 

подбрасывая им меняющуюся "дезу". 

Таким образом, терроризм связан со страхом, который вызывается у людей с 

применением насилия - существенного признака современного терроризма. 

Американский терролог П. Уилкинсон предлагает такие типы насилия: 

- внутриобщинный (защита групповых интересов в конфликте с соперничающей 

этнической или религиозной группой); 

- протестующий (выражает гнев, протест), 

- преторианский (принуждение к изменениям в руководстве и в политике); 

- репрессивный (подавление оппозиции); 

- оппозиционный (противодействие власти, установлению и исполнению ее законов); 

- террористической (систематические убийства и разрушения или угрозы, 

терроризирование жертв); 

- революционный и контрреволюционный (свержение существующей политической 

системы и замена ее новым режимом); 

- война (достижение политических целей средствами военной победы). 

Как видим, эти типы насилия могут применяться и террористами для достижения своих 

целей. 

Одной из проблем в установлении общего подхода к современному терроризму является 

исторически сложившаяся двойственная оценка терроризма. Она проявляется, когда 

нарушается принцип объективности, преследуется выгода.  

Терроризм является чрезвычайно сложным социальным явлением, в связи с 

многоликостью его проявлений в самых различных сферах общественной жизни, 

неоднозначного толкования сущности терроризма, множественностью причин и факторов его 

обуславливающих, излишней политизированности. 

На Западе сегодня появилась тенденция причислять к терроризму все те феномены, 

которые не соответствуют критериям современного общества. С другой стороны, 

действительно, расширяется круг людей, активно противодействующих насаждению 

европоцентризма путем разработки доктринальных основ новой уникальной идеологии 

терроризма. Один из таких идеологов - Франсуа Фере утверждает: "террорист перед лицом 

современной демократии утверждает альтернативную программу. Эта программа 

представляет собой предмодернистский ансамбль политических презентаций.  

Чтобы выявить сущность терроризма, обратимся к сравнительному анализу его с 

другими явлениями социальной действительности, носящими насильственный характер. 

Зачастую, особенно в публицистике, между ними ставится знак равенства, что не совсем 

верно. 

Так, трудно согласиться с У.Лакером утверждающим, что терроризмом может 

называться любое политическое убийство.  Теракт служит способом принуждения конкретных 

лиц к изменению своих политических позиций; политическое убийство таких целей не 

преследует, все разрешается автоматически в результате наступивших последствий. При 

совершении теракта, как правило, известно о его непосредственных субъектах (террористы 

берут на себя ответственность за акцию); заказные политические убийства долгие годы и даже 

десятки лет могут оставаться нераскрытыми (например, убийство Д. Кеннеди). Политическое 
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убийство основывается на принципе "точечного попадания" наемного убийцы в конкретного 

человека; от современного терроризма этого не требуется: чем больше количество жертв – тем 

"успешнее" его деятельность. Представляется, при диверсии действия направлены на 

причинение вреда (ослабление государства), а при терроризме - на запугивание населения 

(принуждение к принятию решения); диверсант обычно действует тайно, террорист - 

демонстративно. 

По открытости терроризм схож с пиратством и бандитизмом. Но в последних цель 

достигается самим актом насилия, для терроризма же насилие - инструмент для склонения 

других лиц к определенному поведению. Кроме того, отличие заключается в акте 

удовлетворения потребностей: при пиратстве и бандитизме - непосредственно, при терроризме 

- через определенный промежуток времени. Многоликость терроризма предопределяет 

разнообразие его толкований, надо отметить разные аспекты в понимании данного понятия: 

социально- исторические, генетические, нормативно-юридические, психологические и др. 

При этом следует учитывать, что сущность терроризма, как и сущность любого сложного 

явления, имеет несколько уровней: поверхностный, отражающий явление во внешних 

проявлениях; и более глубокие, проникающие до самой сути явления. Наше познание 

движется от сущности первого порядка к сущности второго, третьего и т.д. В настоящее время 

число определений сущности терроризма, то есть того, что составляет суть вещи, 

совокупность ее существующих свойств, субстанциональное ядро сущего, приближается ко 

второй сотне, но до сих пор нет целостной теории терроризма. Американский терролог У. 

Лакер утверждает, что создать такую теорию вообще невозможно потому, что у этого 

феномена чересчур много различных причин и проявлений, которые зависят от культурных, 

национальных традиций государств, социальной структуры и многих др. факторов. 

По мнению С.А.Эфирова, более плодотворно не искать универсальное определение 

терроризма - под сущностью следует понимать совокупность оригинальных признаков, 

характерных черт и отличительных особенностей, присущих ему как социально-политической 

категории и составляющих его внутреннее содержание. 

 В современной литературе выделяют следующие отличительные признаки современного 

терроризма: 

Во-первых, терроризм порождает высокую общественную опасность, возникшую в 

результате насилия. 

Во-вторых, терроризм отличает публичный характер, терроризм без широкой огласки, 

открытого предъявления требований существовать не 

может. 

В-третьих, его особенностью является преднамеренное создание обстановки страха, 

подавленности, напряженности не на индивидуальном или узкогрупповом, а на социальном 

уровне; терроризм представляет объективно сложившейся социально-психологический , 

характер, воздействующий на других лиц и вынуждающий их каким-либо действиям в 

интересах террористов. 

В-четвертых, выделяется такая черта терроризма, как применение насилия в отношении 

одних лиц, а психологическое воздействие в целях склонения к определенному поведению 

оказывается на других лиц, т.е. насилие влияет на принятие решения не непосредственно, а 

опосредованно - через выработку волевого решения потерпевшим лицом вследствие 

созданной обстановки страха. 
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Исследователь терроризма из Великобритании Дж. Левитт полагает, что при 

формулировании понятия терроризма возможны два подхода. Первый из них - дедуктивный, 

направленный на то, чтобы кратким определением охватывать все его возможные проявления. 

Примером такого определения является следующее: "Терроризм - намеренное 

систематическое убийство невинных людей для достижения политических целей". Такие 

формулировки не совсем точны, они противоречивы. Второй подход к формированию понятия 

терроризма, отмечает Дж. Левитт, - индуктивный, он помогает определить проявления 

терроризма в сферах социума для создания открытого перечня возможных террористических 

угроз. Этот метод сделал возможным признание в международных договорах преступными 

такие формы терроризма, как угон самолетов, захват заложников и др. Однако, в связи с 

многообразием проявлений терроризма, такой подход не всегда может охватить все типы 

террористических проявлений. 

Так, по Н.А.Слядневой, современный терроризм является экстремальным способом 

социального управления с помощью устрашения общества - социально-информационной 

технологией (СИТ), воздействующий на общество информации средствами для получения 

искомого социального результата. Терроризм, как и другие информационные виды 

деятельности (маркетинг, реклама и др.), получил развитие, возможность воздействия на 

массы людей благодаря эпохе информатизации и информационной прозрачности 

мирного сообщества. 

Напротив, Р.Чакрах утверждает, что терроризм есть один из четырех "идеальных типов" 

стратегий, посредством которых группа, находящаяся не у власти, может посредством 

использования насилия произвести определенный эффект на общество и вызвать социальные 

изменения. Во втором направлении можно выделить правовые и морально- нравственные 

определения терроризма. Считая терроризм особой современной формой ведения войны, 

представляется возможным выделить три группы концепций -• цивилизационную, военно-

политическую и информационную. К цивилизационной группе относятся концепции, 

определяющие терроризм как противостояние сил различных цивилизаций и культур, 

действующих явно или тайно.  

Воздействием на общество тайных организаций, обладающих скрытым знанием о путях 

развития человечества, считают терроризм Г. Шустер, С. Ютен и Ю. Гоголицын. Эти силы с 

древних времен планируют и осуществляют политические убийства, их тени стоят за 

многочисленными войнами, революциями. По мнению заговорщиков, современный мир 

погряз в материализме, пороках и зле. Религиозные институты выродились, утратили 

сакральность, но вскоре на смену этой эпохе придет золотой век человечества. Одни тайные 

общества, преследуя эту цель, направляют и контролируют деятельность правительств, другие 

сталкивают военно-политические круги разных стран, инициируют противостояние, а значит, 

стимулируют военные технологии, целые отрасли экономики и передовой науки. 

С.Хантингтон полагает, что человечество подошло в своем развитии к такому этапу, 

когда источниками войн и террористических проявлений будут являться различия между 

цивилизациями не в экономической и политической системах общества, а прежде всего в 

духовной сфере, в культуре и религии. Экономическая модернизация общества размывает 

духовные ценности и традиции, ослабляет роль государства в жизни социума, образовавшуюся 

брешь заполняют религиозные фундаменталистские движения. Фронтами будущих 

террористических войн являются "разломы" между цивилизациями - традиционные границы 

распространения влияния мировых религий. 
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Терроризм есть обдуманное и систематическое наступление на гражданское население - 

констатирует бывший премьер-министр Израиля Б.Нетаньяху , суть терроризма - умышленное 

нападение на ни в чем не повинных людей, на тех, кто стоит вне борьбы, за рамками 

конфликта.  

Терролог из Великобритании Б.Дженкинс определил, что терроризм "является насилием 

против системы", проводимым за пределами этой системы. Это война без правил, без армии в 

том виде, в каком они известны нам, это война, не ограниченная территориально: отдельные 

"битвы" могут иметь место по всему миру, без нейтральных сторон и с очень маленьким 

кругом гражданских невиновных наблюдателей либо без них. 

 Ханс М. Эйценсбергер определил современный терроризм как "молекулярную 

гражданскую войну. 

Терролог из Великобритании Р. Клаттербак дает определение терроризму как 

современной гражданской войне, в которой противостоят друг другу с одной стороны 

государственные служащие, дипломаты, бизнесмены и др. официальные лица, являющимися 

"борцами передовой линии, представляющими цивилизацию" и с другой - террористы, 

стремящиеся эту цивилизацию разрушить. 

Террористические войны есть диверсионные войны - таково мнение американца Роберта 

Джордана. Диверсионно-террористическая война дешевле, но, равно как и полномасштабная, 

может вывести из строя хозяйственный механизм любого размера. С другой стороны, такая 

война является частью информационной войны, теракт следует рассматривать как доведенную 

до абсурда форму рекламной компании. Террорист получает известность только благодаря 

тому, что он жестоко уничтожил множество людей. 

Специфической чертой современного международного терроризма является то, что 

многие террористические организации были сформированы, оснащены и обучены в период 

холодной войны для организации подрывных действий в тылу врага спецслужбами Советского 

Союза и стран социалистического лагеря с одной стороны и США и их союзниками с другой. 

После окончания холодной войны некоторые из этих организаций стали независимыми. 

Они наладили свои устойчивые каналы финансирования, среди которых не только взносы 

сторонников или помощь "террористических государств", но и контроль наркобизнеса, рэкета, 

проституции, торговли оружием, контрабанды и т.д. Террористические группы стали 

способны к деятельности и в международных масштабах, отсюда уже недалеко и до создания 

"Террористического интернационала". Однако это возможно лишь при наличии структур для 

"отмывания" денег, в виде "своих" банков, фирм, производственных предприятий, чаще всего 

в кризисных зонах мира, где процветает коррупция и ослаблен государственный контроль. 

Современным террористам удалось также трансформировать свою идеологическую базу 

применительно к новым реалиям. Они опираются ныне не только на национализм и 

революционные идеи, но и на экстремистские течения ислама - из-за того, что в большинстве 

развивающихся стран (благодатной почве для терроризма) исповедуется именно эта религия. 

Другой особенностью современного терроризма является использование экстремистами 

новейших информационных технологий, делающих возможным взаимодействие между 

различными группировками в реальном масштабе времени, через Интернет можно получать 

информацию о потенциальных объектах для ударов, аккумулировать финансовые средства и 

управлять самим процессом совершения террористической акции. Современный терроризм 

обратился к прямому психологическому воздействию на человека. Экстремистские течения, 
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использующие религиозную обработку сознания, элементы психологического зомбирования, 

позволяют воспитывать фанатичных самоубийц. 

К особенностям современного терроризма можно отнести и его огромную 

разрушительную силу в масштабах всего человечества. Е.Г.Ляхов рассматривает современный 

терроризм в трех различных аспектах: как преступное деяние, как террористические группы и 

как террористические доктрины. Основанием для выделения данных элементов является 

анализ, применяемый в социальной философии для оценки социальных явлений.  

Французский ученый Ж.Бодрияр придерживается взгляда, что отличительными чертами 

современного терроризма являются: использование террористами всех средств власти, 

информационных технологий, достижений науки и техники; молчаливое согласие масс; 

принесение в жертву идее как ни в чем неповинных людей, так и самих террористов . По 

нашему мнению, акцент поставлен на составных частях, элементах механизма деятельности 

субъектов. 

Учитывая изложенные выше точки зрения и допуская применение принципа 

взаимодополнения, т.е. возможность их объединения как саморазвивающегося феномена 

общественной жизни, можно в этом случае сделать вывод: современный терроризм как 

социальное явление имеет три взаимосвязанных грани - доктринальную, организационную и 

деятельностную, каждая из граней имеет свои особенности. Придерживаясь выбранной 

методологии, проведем анализ терроризма, исходя из его понимания как деятельности. В 

содержательной стороне деятельностной грани проявляется совокупность следующих 

элементов: субъекты и объекты терроризма, мотивация, насильственно-устрашающие 

действия (их угроза), использование информационных технологий для трансляции своих идей 

населению и правительству для принуждения их к принятию решений в своих интересах, 

средства и способы воздействия, результаты. 

В качестве субъектов современного терроризма (активного деятеля террора, 

воспринимаемого как "субъект действия") могут выступать: международные или 

национальные террористические организации, политические течения и экстремистские 

партии, группы граждан и отдельные лица, стремящиеся достичь своих целей с применением 

террористических средств. Если перечисленные субъекты с полным основанием следует 

относить к активным, то следует выделять и пассивных субъектов, которые не демонстрируют 

сами актов устрашения и не участвуют в насильственных действиях, но оказывают содействие 

и поддержку активистам, порой демонстрируя и нейтралитет в отношении совершившихся 

террористических действий. 

Объектами современного терроризма (т.е. тем, на что направлена деятельность 

субъекта) могут быть отдельные лица (политические, духовные лидеры и абсолютно 

непричастные люди); группы людей, объединенных общим признаком, например, 

принадлежностью к определенной профессии; классы, т.е. люди в системе их отношений к 

собственности; этнические общности (террор против турок-месхетинцев в Фергане в 1989 г.,); 

система общества в целом и все его институты. Кроме того, объектами терроризма становятся 

жизненно важные для современной цивилизации неодушевленные компоненты - культурные и 

материальные ценности, энергетические системы и технические сооружения и др. 

Информационными методами современного терроризма могут быть: подлог 

информации, дискредитация деятельности властей, подкуп представителей СМИ, отвлечение 

общественного внимания от реальных событий, создание иллюзий, формирование 

стереотипов, позиционирование, (показ тех характеристик в объекте, в которых наиболее 
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заинтересованы потребители), превращение незнакомого, чуждого объекта в знакомый, 

нужный, а также добровольная героизация боевиков журналистами, которые, не задумываясь о 

последствиях, придают террористам ореол мучеников, и т.д. Информационные средства, 

применяемые террористами для пропаганды своих взглядов - телевидение, радио, печать, 

устная и наглядная агитация (например, активно тиражируемый лозунг ИГИЛ-а о всемирном 

халифате). Новые информационно-технические средства передачи данных - Интернет, 

космическая и сотовая связь. Информационно- психологические действия - демонстрация 

силы, взятие на себя ответственности за теракты и т.д. 

В понимании содержания современного терроризма важную роль играет выявление тех 

функций, которые он выполняет. Функция есть внешнее проявление свойств какого-либо 

объекта, выполняемая данным структурным элементом системы роль по отношению к другим 

элементам и к системе в целом. Функция какого-либо явления - характер и направление его 

воздействия на другое явление в рамках данной системы. Терроризм воздействует на общество 

по нескольким векторам, т.е. выполняет несколько социальных функций. При этом важно 

учитывать их теснейшую взаимосвязь, так как они представляют собой лишь вычленение из 

общего потока взаимодействия терроризма, политики и всего общества отдельных 

направлений взаимодействия. Системный анализ дает возможность выделить основные 

функции современного терроризма. 

Функции современного терроризма могут рассматриваться в двух направлениях: 

экстравертивном (обращенном вовне) и интровертивном (обращенном вовнутрь). 

Экстравертивными функциями современного терроризма могут выступать 

устрашающая, деструктивная, дезориентирующая и проверочная функции, обращенные 

против самого общества, имеющие антисоциальный характер. 

Важнейшей является устрашающая функция, поскольку никакие масштабы поражения 

людей и сооружений, возможных в результате осуществления террористических акций, не 

могут сравниться со страхом, который, проникая в духовный мир человека, разрушает его 

изнутри, подчиняя себе все его устремления и ставя под свой контроль всю его деятельность. 

Деструктивная функция заключается в нанесении разрушительных ударов по 

материальным и духовным объектам государства, общества и личности. 

Дезориентирующая функция заключается в способности данного явления оказывать 

такое воздействие на общественное сознание, которое приводит к формированию у населения 

ложных представлений на допустимость применения террористического насилия. 

Проверочная функция терроризма представляет собой испытание на прочность 

сложившиеся в обществе отношений, способности обеспечения безопасность личности, 

общества и государства от проявлений терроризма, а также возможность противостоять угрозе 

терроризма, разрушению материальных и духовных ценностей социума. 

К интровертивным функциям терроризма возможно причислить функции 

интегрирующую и "духовного эгоизма", направленные на внутренний мир, сознание и 

духовные ценности самих террористов.  

Важнейшей функцией здесь следует считать интегрирующую функцию терроризма - 

объединение, сплочение различных террористических организаций на основе их 

противопоставления силам глобализма в мировой политике. Наиболее отчетливо она 

проявилась в начале XXI века, когда различные террористические движения стали оказывать 

друг другу всестороннюю материально-финансовую, организационную и моральную 

поддержку. 
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В силу своего асоциального характера современному терроризму необходимо 

"оправдывать" нарушение общественных норм и моральных правил, указывать, во имя чего их 

необходимо разрушить, т.е. проблема терроризма неизбежно выходит на высшие ценности, на 

смысложизненные вопросы. Здесь особое значение приобретает функция "духовного эгоизма" 

современного терроризма. Мировоззрение формируется не только на основе знания, но и 

включает в себя сложную гамму чувств, представляет собой специфический образ Мира. От 

характера представления о Мире зависят решение вопроса о смысле жизни человека, 

понимание природы добра и зла, справедливости и т.д. В сознании террориста мировоззрение 

формируется через призму духовного эгоизма: существующий Мир рассматривается злым по 

отношению к человеку, следовательно, он имеет право на применение любых насильственных 

средств для изменения этого Мира в более, по его мнению, справедливый. 

 Таковы основополагающие функции современного терроризма. Их выявление, 

рассмотрение и критический анализ помогают более глубоко понят:, и раскрыть сущность и 

особенности современного терроризма и уяснить его роль в жизни социума. 
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DANIġIQLAR PROSESĠNĠN SĠYASĠ MÜNAQĠġƏLƏRĠN TƏNZĠMLƏNMƏSĠNDƏ ROLU, 

TEXNOLOGĠYA VƏ METODLARI 

 

Danışıqlar prosesi münaqişələrin tənzimləməsinin ən əsas üsullarından biridir. Danışıqlar 

şəxsiyyətlərarası münaqişələrdən tutmuş beynəlxalq münaqişələrə qədər bütün münaqişələrdə 

tətbiq olunur. Münaqişələrin tənzimlənməsinin başqa üsullarından fərqli olaraq danışıqlar proses-

inin əsas məqsədi münaqişə aparan tərəflər arasındakı fikir ayrılığının aradan qaldırılması və 

mövqelərin yaxınlaşdırılması əsasında münaqişənin həlli variantını tapmaqdır. 

Açar sözlər: danışıqlar, danışıqlar prosesi, münaqişə edən tərəflər, kompromis, danışıqların 

təsnifatı, mövqelərin yaxınlaşdırılması. 
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РОЛЬ, МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА В  

УРЕГУЛИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 

Переговорный процесс-один из самых важных способов в урегулирования конфликтов. 

Переговоры применяются во всех видах конфликтов, начиная с межличностных до 

международных. Основная цель переговорного процесса устранение разногласий в 

понимании конфликта и нахождение варианта решения конфликта на основе сближения 

позиций. 

Ключевые слова: политический конфликт, регулирование политических конфликтов, 

мирный путь, переговоры, переговорный процесс, насильственный путь, фактор силы. 
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THE ROLE OF POLITICAL SETTLEMENT OF THE CONFLICTS IN THE NEGOTIA-

TION PROCESS, TECHNOLOGY AND METHODS 

 

The negotiation process is one of the most basic methods of regulation of conflicts. Negotia-

tions are applied from international conflicts till all the conflicts. The main purpose of the negotia-

tion process is quiting all the disagreement. The other aim of that process is to find the alternatives 

of solution for approachment. 

Keywords: negotiation, the process of negotiation, the sides in conflict, compromise, classifi-

cation of negotiations, to co-ordinate with sides. 

 

DanıĢıqların aparılması texnologiyası bir çox nəzəri və praktik məsələləri nəzərdə tutur. 

Əslində bu konflikt vəziyyətindən danıĢıqlara keçmək deməkdir. MünaqiĢə vəziyyətində 

danıĢıqların aparılması çox mürəkkəb olmaqla və ya düzgün qəbul olunmayan qərar çox ağır  

nəticələrə gətirib çıxara bilər. Tərəflərin birgə əməkdaĢlığı Ģəraitində də qəbul edilmiĢ qərar  səhv 
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ola bilər, həmin səhvi sonradan düzəltmək  nisbətən asan olur. Konfliktoloq K.Mitçel qeyd edir ki, 

münaqiĢə vəziyyətində danıĢıqlar bir-birinə oxĢayırlar. Belə ki, həmin danıĢıqlarda hədə qorxu və 

ultimatumlar çox səsləndiyindən, tərəflərin mövqeyi sərt olur və onlar öz mövqelərini 

gücləndirməyə çalıĢırlar. MünaqiĢə vəziyyətində danıĢıqlar aĢağıdakı hallarda uğurlu ola bilər: 

1. MünaqiĢə predmeti dəqiq müəyyən olunduqda; 

2. MünaqiĢə edən tərəflər hədələrdən çəkindikdə; 

3. Tərəflərin maraqları üst-üstə düĢdükdə; 

4. Tərəflər daha yüksək iddialardan əl çəkdikdə; 

5. Tərəflər arasında qüvvələr nisbəti bərabər olduqda; 

6. Həddindən artıq suallar müzakirə olunmadıqda və s. 

DanıĢıqların aparılmasının mühüm xüsusiyyətlərindən biri odur ki, danıĢıq aparan tərəflərin 

maraqları qismən üst-üstə düĢə bilər və yaxud da qismən fərqli ola bilər. Mənafelər tamamilə bir-

birinə əks olduqda qarĢıdurma və müharibə qaçılmaz olur. mənafelər uyğun gəldikdə tərəflər 

arasında əməkdaĢlıq, əks olduqda isə münaqiĢə meydana gəlir.  

DanıĢıqlar hər Ģeydən əvvəl münaqiĢə aparan tərəflərə birgə qərar qəbul etmək üçün lazımdır. 

DanıĢıq itirakçıları irəli sürülən hər bir təklifə  özləri müstəqil olaraq razılıq verməlidirlər. 

MünaqiĢə aparan tərəflərin qəbul etdiyi birgə qərar həmin vəziyyətdə ən məqbul qərar hesab olunur.  

Macar konfliktoloqu Y.NerqeĢ danıĢıq iĢtirakçılarının müxtəlif məqsədlərə görə danıĢıqların 

təsnifatını vermiĢdir. Bunlar aĢağıdakılardır: 

1. Mövcud razılaĢmanın vaxtını uzatmaq məqsədilə aparılan danıĢıqlar. məsələn, hərbi 

əməliyyətların müvəqqəti olaraq dayandırılması məqsədilə ola bilər; 

2. Münasibətlərin norallaĢdırılmasına dair aparılan danıĢıqlar. həmin danıĢıqlar o məqsədlə 

aparılır ki. münaqiĢə aparan tərəflər konflikt münasibətlərindən daha konstruktiv münasibətlərə 

keçə bilsinlər. Bü cür danıĢıqlar çox vaxt üçüncü tərəfin iĢtirakı ilə aparılır; 

3.BölüĢdürücü danıĢıqlar. Bu cür danıĢıqlarda münaqiĢə aparan tərəflərdən biri digərindən nə 

isə güzəĢt getməyi tələb etdikdə aparılır. Həmin tələblər  bir qayda olaraq hücum edən tərəfin hədə-

qorxu gəlməsi ilə müĢayiət oluna bilər; 

4. Yəni Ģərait yaratmaq məqsədilə aparılan danıĢıqlar. Yeni Ģərait yaratmaq məqsədilə 

aparılan danıĢıqlarda bir qayda olaraq yeni münasibətlərin formalaĢması və yeni razılaĢmaların əldə 

edilməsi məqsədi güdür; 

5. Kənar effektlərin əldə olunması məqsədilə aparılan danıĢıqlar. Bu cür danıĢılrada adətən 

ikinci dərəcəli məsələlər həll olunur. Məsələn, belə danıĢıqlar tərəflər adətən sülhsevərlik nümayiĢ 

etdirir. Bu cür danıĢıqlarda mövqeləri aydınlaĢdırmaqla yanaĢı, qarĢı tərəfin diqqətini yayındırmaq 

taktikasından istifadə edilə bilər (6, s.264 ). 

Müasir dövrdə danıĢıqlar prosesində münaqiĢə aparan tərəflər iki əsas yanaĢma metodundan 

istifadə edirlər. Bunlardan  biri alver məqsədilə aparılan danıĢıqlardır. Digəri isə tərəfmüqabil ilə 

birgə qərarın axtarılıb tapılmasıdır. Alver məqsədi ilə aparılan danıĢıqlarda tərəflər öz məqsəd və 

maraqlarını maksimum tam həcmdə realizə etməyə çalıĢırlar. Onlar çalıĢırlar ki, belə danıĢıqlarda 

əldə olunan yekun sənədində daha çox  öz  xeyirinə olan müddəalar öz əksini tapsın. Alver 

məqsədilə aparılan danıĢıqların gediĢatında tərəflər müstəqil olaraq həll variantını axtarır və öz  

qərarınv qarĢı tərəfə qəbul etdirməyə çalıĢırlar.  Belə danıĢıqlar  uzun çəksə də, tərəflər uzun müba-

rizə nəticəsində kompromiss variant əldə edə bilərlər. Prinsip etibarilə alver məqsədilə aparılan 

danıĢıqlar qarĢıdurma danıĢıq stolu arxasında baĢ verir və son qərar qarĢı tərəfin razılığı ilə əldə 

olunur. DanıĢıqlarda tərəflərin digər bir davranıĢ tipi isə kooperativ və yaxud da tərəfmüqabillik tipi 

adlanır. 
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DanıĢıq prosesində kooperativ və yaxud da tərəfmüqabil davranıĢ birgə qərarın əldə olun-

masına xidmət edir. Belə danıĢıqlarda tərəflərin maraqlarının maksimum Ģəkildə təmin olunmasına 

çalıĢır.  Adətən tərəfmüqabillik Ģəraitində əldə olunan birgə qərar daha səmərəli olmaqla yanaĢı da-

ha möhkəm olur. Tərəfmüqabillik Ģəraitində  aparılan danıĢıqlarda  tərəflər öz mövqelərini daha 

açıq Ģəkildə ifadə etmək imkanı əldə edirlər. 

Son illərdə danıĢıqların nəzəri problemləri ilə məĢğul olan tədqiqatçıların əsas diqqəti 

danıĢıqlardakı bu iki əsas yanaĢma metoduna yönəlmiĢdir. Bəzi  tədqiqatçılar alver məqsədilə 

aparılan danıĢıqlara, bəziləri  isə tərəfmüqabillik əsasında aparılan danıqıqlara üstünlük verirlər.  

DanıĢıqlar prosesində birgə qərarın qəbul olunmasının üç tipi mövcuddur. bunlar kompromiss 

vəyaxud «orta qərar», «assimetrik qərar»,  yaxud nisbi kompromiss qərar və yeni qərardır. Yeni 

qərar tərəflərin birgə əməkdaĢlığı nəticəsində əldə olunur. Həmin qərarları bir qədər ətraflı nəzərdən  

keçirək. Birinci tip qərar kompromiss qərardır. Kompromis qərarıq qəbul olunması qarĢılıqlı 

güzəĢtlər nəticəsində əldə olunur. bəzən danĢıqlarda əldə olunan belə qərarları tipik qərarlar 

adlandırılar (4, s.200). 

Kompromislərə yalnız  o vaxt gedilir ki, münaqiĢə tərəfləri bir-birinin mənafelərinin bir 

hissəsini ödəsinlər. münaqiĢə aparan tərəflərin bir-birinə etdiyi güzəĢtlər müəyyən meyarlara 

əsaslanmalıdır. Tərəflərin bir-birinə etdiyi güzəĢtlər kəmiyyət baxımından qiymətləndirilsə daha 

yaxĢı olar. Çox vaxt münaqiĢələrin həllində tərəflər düzgün olmayan meyarlara əsaslandığından bir-

birilərinə edəcəyi güzəĢtlərdə «orta» xətti tapa bilmirlər. Bu cür vəziyyətlərdən tərəflərin mənafeləri 

sahəsi tapılmalıdır. Özü üçün daha az və opponent üçün daha çox əhəmiyyətli məsələlərdə güzəĢtə 

gedən tərəf baĢqa  bir məsələdə üstünlük əldə edə bilər. Nəticə etibarilə danıĢıqlarda tərəflər arasın-

da güzəĢtə getməyin «xırdalanması» prosesi baĢ verir. Əsas məsələ odur ki, danıĢıqlar prosesində 

həmin güzəĢtlər tərəflərin minumum mənafeləri nəticəsində kənara çıxmasın. Həmin prinsip 

məĢhuo italyan politoloqu V. Paretonun irəli sürdüyü «Pareto prinsipi» adını almıĢdır.  

DanıĢıqlarda münaqiĢə tərəflərinin status və imkanları, eləcə də mənafeləri «orta qərar» 

(kompromiss qərar) qəbul etməyə imkan  vermədikdə onda tərəflər yeni bir qərarın-assimetrik 

qərarın  qəbul edilməsi məcburiyyətində qalırlar. Assimetrik qərarın qəbul olunması o deməkdir ki, 

münaqiĢə aparan tərəflərdən biri (müəyyən səbəblərə görə) digərinə nisbətən daha çox güzəĢtə 

getmək  məcburiyyətində qalmıĢ olur. Adətən assimetrik qərar münaqiĢə tərəflərindən birinin 

məğlub olması ucbatından qəbul olunur. Belə qərarlar qəbul olunarkən assimetriklik dərəcəsi də 

müxtəlif ola bilər (5, s.500). 

Üçüncü qərar yeni qərar adlanır. Belə danıĢıqlarda danıĢıq iĢtirakçıları tərəflər arasındakı zid-

diyyətləri həll etmək üçün tamamilə yeni qərarın qəbul olunması üzərində düĢünməli olurlar. Bu cür 

qərarların qəbul olunmasının nəzəri və praktik tərəfləri ABġ konfliktoloqları R.FiĢer və U.Yuri 

tərəfindən daha ətraflı iĢlənmiĢdi. Yeni qərarın qəbul olunması çox çətin  və mürəkkəb bir pros-

esdir. Həmin qərarı qəbul etmək üçün danıĢıqlarda bütün sərvətlər sisteminə yenidən baxılmalı və 

münaqiĢə daha geniĢ problemlər konfliktinin bir hissəsi kimi nəzərdən  keçirilməlidir. Buna görə də 

danıĢıqlar prosesində münaqiĢə aparan tərəflər əvvəlcədən müəyyən olunmuĢ çərçivədən kənar 

problemi daha geniĢ miqyasda müzakirə edirlər. Belə olan halda tərəflərin güzəĢtə getməsinə heç 

bir ehtiyac qalmır.Yeni qərarın axtarılıb tapılması və qəbul olunması münaqiĢə aparan tərəflər 

arasında tamamilə yeni perspektivlər aça bilər. Bəzi tədqiqatçılar assimetrik qərarları danıĢıqların 

elmi, yeni qərarın qəbul olunmasını isə danıĢıqların cəbr elmi adlandırırlar. 

MünaqiĢə iĢtirakçılarının nümayəndə heyətlərinin danıĢıq stolu arxasında oturmaları ilə 

danıĢıq prosesi baĢlayır. DanıĢıq prosesinin özü elə bir sıra struktur elementlərinə malikdir. Həmin 

elementlər öz yerinə yetirdikləri vəzifələrə görə yekcins olmadığından danıĢıqlar prosesinin özü də 
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bir neçə mərhələyə ayrılır. DanıĢıq prosesini tədqiq edən bütün tədqiqatçılar praktik olaraq müxtəlif 

meyarlardan çıxıĢ etsələr də, danıĢıqların müxtəlif mərhələlərə ayrılmasını təklif edirlər. Həmin 

meyarları ümumiləĢdirməklə danıĢıqların aparılmasını aĢağıdakı  mərhələlərə ayırmaq olar: mövqe 

və konsepsiyalar baxımından tərəfləri mənafelərini qarĢılıqlı surətdə dəqiqləĢdirilməsi; birgə qərarın 

qəbul olunmasının parametrlərini nəzərdə tutan diskkusiya mərhələsi; əldə olunmuĢ razılaĢmalar 

üzərində yekun iĢlər (1, s. 425). 

Mənafe və mövqelərin dəqiqləĢdirilməsi. DanıĢıqlara hazırlıq mərhələsinə qədər yaxĢı təĢkil 

olunmasıqdan asılı olmayaraq, tərəflər danıĢıq stolu arxasında əyləĢdikdə sonra bir-birinin 

mövqeləri haqqında ümumi təsəvvürlərə  malik olurlar. DanıĢıq prosesinin ilk mərhələsinin olması 

faktı onu sübut edir ki, tərəflər bu mərhələdə problemə dair öz mövqelərini və baxıĢlarını ay-

dınlaĢdırırlar. Mövqelərin aydınlaĢdırılması mərhələsində tərəflər öz mövqelərini Ģərh etməklə bir-

birini diqqətlə dinləyirlər. Bu mərhələdə tərəflər informasiya qeyri-müəyyənliyini  aradan qal-

dırmaqla təkliflər irəli sürür və onları lazımi izahatlarla təmin edirlər. Irəli sürülən təkliflər  

mövqelərin sonrakı dəqiqləĢməsinə Ģərait yaradır. Həmin təkliflər tərəflərin probleminin mümkün 

həlli yolundakı prioritetləri müəyyən edir. Ola bilsin ki, təkliflər danıĢıqların son mərhələsində irəli 

sürülsün. Məsələn, kompromis təkliflər danıĢıqların son mərhələsində irəli sürüldükdə adətən bu 

mövqelərin razılaĢdırılmasına yönəlir. DanıĢıqların ilkin mərhələsində tərəflər həm də «ümumi dil» 

tapılması məsələlərinə də xeyli vaxt və diqqət ayırmalı  olurlar. MünaqiĢə aparan tərəflərin 

prblemin həllində  tərəfmüqabillik nümayiĢ etdirməsi daha çox «tədqiqatçılıq iĢinə» bənzəyir. Lakin 

konflikt Ģəraitində  tərəflər danıĢıqlarda alver taktikasına daha çox üstünlük verirlər. Konfliktoloq 

U.Zartman və M.Berman həmin mərhələnin mahiyyəti daha dəqiq ifadə edərək diaqnostik mərhələ 

də  adlandırırlar. Bu mərhələdə tərəflər bir-birinin dəqiq mənafelərini ifadə edən daha çox məlu-

matlar əldə etməyə çalıĢırlar. Çox vaxt münaqiĢə vəziyyətində tərəflər alver çərçivəsində hərəkət 

edərək əks tərəfə dərhal özünün maksimum tərəflərini irəli sürməyə çalıĢırlar. Belə danıĢıqların 

qorxulu cəhəti ondan ibarətdir ki, bu cür davranıĢ əks tərəfi qorxuda bilər və bunun nəticəsində 

danıĢıqlar pozulur. 

DanıĢıqlar prosesinin ikinci mərhələsi müzakirə və yaxud da diskussiya mərhələsidir. 

Müzakirə və yaxud da diskussiya mərhələsi mövqelərin dəqiqləĢdirilməsinin məntiqi davamıdır. 

Həmin mərhələdə tərəflər əsas diqqəti problemin həlli variantlarının müzakirəsi və arqument-

ləĢdirilməsinə yönəldirlər. Diskussiyaların gediĢatında tərəflər öz təklif və arqumentasiyalarını irəli 

sürərkən qarĢı tərəfə hər hansı bir prinsipial məsələdə güzəĢtə getməyi və yaxud da həmin məsələ 

ilə razı olduqlarını bilirdilər. Diskussiya zamanı tərəflər gələcək müzakirələrin predmetini 

müəyyənləĢdirməsinə öz münasibətlərini bildirirlər. Əgər tərəflər problemi danıĢıqlar yolu ilə həll 

etməyə çalıĢsalar da, arqumentləĢdirilmələrin nəticəsi kimi mümkün razılaĢmaların da çərçivələrini 

müəyyən etməlidirlər. 

Konflikt münasibətləri Ģəraitində məhz ikinci mərhələ bir qayda olaraq çətin və uzun sürür.  

Çox zaman diskussiya mərhələsində tərəflər öz mövqelərini bildirdikdən sonra dəfələrlə öz tək-

liflərinin realizə olunmasına çalıĢırlar. Tərəflər kəskin Ģəkildə bir-birilərinin mövqelərini tənqid 

etməklə yanaĢı əks tərəfə təzyiqlər göstərməyə çalıĢırlar. Tərəflər kəskin Ģəkildə bir-birlərinin 

mövqelərini tənqid etməklə yanaĢı əks tərəfə təzyiqlər göstərməyə çalıĢırlar. Nəticədə danıĢıqlar 

prosesi çox vaxt bir növ dairəvi xarakter alır və danıĢıqlar uğursuzluqla nəticələnir. Belə vəziyyətdə 

danıĢıqlar tupikə dirənir, tərəflər arasındakı münasibətlər soyuqlaĢır və danıĢıqlar  prosesi  özünün 

«karlıq dövrünə» qədəm qoyur. DanıĢıqların təbii axarı dayandırılır və tərəfmüqabillər özlərini elə 

göstərirlər ki, guya onlar heç bir iĢgüzar görüĢlər və protokol əlaqələrinin keçirilməsində maraqlı 

deyillər. DanıĢıq prosesindən kənarda isə  danıĢıqların təxirə salınması və yaxud da pozulması 
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haqqında həyəcanlı xəbərlər gəzməyə baĢlayır . 

DanıĢıqlar prosesinin üçüncü mərhələsi mövqelərin razılaĢdırılması mərhələsi adlanır. 

Əksər konfliktoloqları üçüncü mərhələdə də diskussiya və mübahisələrin olduğunu qeyd edirlər, 

lakin danıĢıqların üçüncü mərhələsi adətən ikinci mərhələyə nisbətən  o qədər də kəskin olmur. 

Əgər iĢtirakçılar problemin həllinə dair müəyyən razılaĢma  sənədi əldə edilibsə, bu o deməkdir ki, 

tərəflər həqiqətən də konflikti dinc vasitələrlə həll etmək istəyirlər.  DanıĢıq prosesinin üçüncü 

mərhələsi də Ģərti  olaraq iki mərhələyə ayırmaq olar, üçüncü mərhələsi iki fazaya ayrılmasını kon-

fliktoloqlar birinci fazanı «ümumi formulaların» iĢlənməsi adlandırırlar. Öz mahiyyətinə görə 

həmin faza danıĢıqlardakı diskussiya mərhələsinin yekunudur. Ikinci faza isə razılaĢmaların de-

tallarının iĢlənməsidir.  DanıĢıqların üçüncü mərhələsinin iki fazaya ayrılmasını bir çox praktiklər 

də qeyd edirlər. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün danıĢıqların hamısı hökmən iki fazalı sxem  üzrə 

getmir. Bir sıra hallarda məsələlərin ardıcıl razılaĢdırılması yolu da seçilə bilər ki, bunlarda 

razılaĢmanın detallaĢdırılmıĢ formasını ala bilər. Hər Ģey müzakirə oluna məsələnin xarakterindən, 

qoyulan sualların sayından, ənənələrdən, danıĢıq mədəniyyətindən və bir çox baĢqa amillərdən 

asılıdır. Bəzən belə olur ki, danıĢıqlarda tərəflər ikinci və ya üçüncü mərhələdəki məsələləri həll 

edərkən «geriyə qayıtmalı» olurlar. Belə olan halda mərhələlərin ardıcıllığı ümumi məntiqi  hökmən 

saxlanılmalıdır. Həmin ardıcıllıq saxlanmadıqda  danıĢıqlar ya uzanır, ya da tamamilə pozulur. Belə 

hallar çox vaxt danıĢıq aparan tərəflərdən birinin danıĢıq təcrübəsinin az və ya məhdud olması 

ucbatından baĢ verir. MünaqiĢə tərəflərindən danıĢıq təcrübəsinin olmaması konfliktin tənzim-

lənməsinə dair danıĢıqların daha tez  aparılmasına  illyuziyalar yarada bilər. Belə vəziyyətdə 

iĢtirakçılar dərhal danıĢıqları «sondan» baĢlamağı, yəni müqavilə mətnin iĢlənməsindən baĢlamağı 

təklif edirlər. Nəticədə bəzən danıĢıqlar ya pozulur, ya tərəflər xeyli vaxt itirməklə birinci  

mərhələyə qayıtmalı olurlar. Belə vəziyyətdə iĢtirakçılar dərhal danıĢıqları «sondan» baĢlamağı, 

yəni müqavilə mətninin iĢlənməsindən baĢlamağı təklif edirlər. Nəticədə  bəzən danıĢıqlar ya pozu-

lur, ya da tərəflər xeyli vaxt itirməklə birinci mərhələyə qayıtmalı olurlar. Belə vəziyyətdə də 

tərəflərin mövqelərində qütbləĢmə yarana bilər,  belə ki, ilk irəli sürülən təklifdə tərəflərin bir-birinə 

reaksiyası neqativ olmuĢdur (6, s.176). 

DanıĢıqlar prosesi baĢa çatdıqda tərəflər yekun sənədi kimi müqavilə, razılaĢma və yaxud da 

memorandum iĢləyib hazırlayırlar. Konfliktlərin siyasi həlli baxımından  danıĢıqların hüquqi 

cəhətdən tərtib olunması çox vacibdir. Siyasi planda  Ģifahi razılaĢmaların əldə olunması danıĢıqları 

o qədər də möhkəm etmir, əldə olunmuĢ  razılaĢmalara müxtəlif Ģərtlər verilməsi yeni fikir 

ayrılıqlarına  və hətta yeni münaqiĢəyə gətirib  çıxara bilər.  
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ECONOMIC DEVELOPMENT AND STATE BUILDING OF AZERBAIJAN IN INTER-

NATIONAL RELATIONS SYSTEM 

 

The article deals with the case state building and economic development of Azerbaijan after 

gaining her independence and nowadays economy of Azerbaijan. 

Key words: market economy, evolution of economy, passage economy, international econom-

ic relations, international economic organizations, state budget.  

 

Azərbaycan keçdiyi tarixi inkiĢaf yolu ilə əlaqədar olaraq o da inkiĢaf etməkdə olan dövlətlər 

sırasına daxil olmuĢdur. Belə ki, Azərbaycan bazar iqtisadi sitemi formalaĢan və inkiĢaf etdiyi za-

man əvvəlcə Çar Rusiyasının, sonra isə Sovet Rusiyasının müstəmləkəsi olmuĢdur. Belə ki, XX 

əsrdə Azərbaycan xalqının taleyinə iki dəfə keçid dövrü yaĢamaq qismət olmuĢdur. Bunlardan biri 

kapitalizmdən sosializmə (1920-1937-ci illər), digəri isə sosialist sistemi dağıldıqdan sonra (1991-ci 

il) sosializmdən kapitalizmə olan keçid dövrüdür. Hər iki inkiĢaf mərhələsi çoxlu çətinliklərlə və 

mürəkkəb proseslərlə zəngindir. Bunlar keçid dövrünün xarakterindən və qarĢıya qoyduğu 

məqsəddən irəli gəlir. Azərbaycan xalqı çox çətin olan keçid dövründə digər keçid iqtisadiyyatlı 

dövlətlərə nisbətən çoxlu və ağılagəlməz problemlərlə qarĢılaĢmıĢdır. Bu bir tərəfdən markisist-
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leninçi iqtisadi təliminin qeyri-elmiliyi, digər tərəfdən rus çovinizminin erməni xəyanəti və nankor-

luğu birləĢərək Azərbaycanı Qafqazda bir dövlət kimi yox etmək niyyətinin olması ilə əlaqədardır. 

Hər bir millətin, o cümlədən Azərbaycanın müstəmləkə vəziyyətinə düĢməsinin əsas səbəbi 

həmin xalqın özüdür. Bazar iqtisadi sistemi Ģəraitində məsələ çox kəskin və sərt qoyulur. Allahın 

hər bir millətə, xalqa təmənnasız verdiyi təbii sərvətlərdən ya səmərəli istifadə etməli, əgər bunu 

bacarmırsansa ondan istifadə etməyi bacaranlar hansı formadasa sənin əlindən almalıdır. Bu ümumi 

bəĢəri qanunauyğunluq Azərbaycan xalqına da aiddir. Lakin Azərbaycan xalqının müstəmləkə ol-

masının özünəməxsus xüsusiyyəti də olmuĢdur. Bu onun çox mühüm coğrafi mövqedə, strateji 

məkanda yerləĢməsidir. 

Bir qayda olaraq hegemon dövlətlər mühüm strateji məkanda yerləĢən zəngin xalqları 

müstəmləkəyə çevirməyə çalıĢırlar. ABġ-ın Türkiyə və Azərbaycanla strateji müttəfiq olması bu 

dövlətlərə sevgisindən yox, onların mühüm strateji məkanda yerləĢməsindən irəli gəlmiĢdir. Çünki 

həm Türkiyə, həm də Azərbaycanla strateji əməkdaĢlıq etmədən və onların iĢtirakı olmadan ABġ 

Yaxın ġərq və Orta Asiya dövlətlərini özündən asılı vəziyyətə sala bilməz. ABġ-ın məqsədi isə 

demokratiya pərdəsi altında dünyaya ağalıq etməkdir. Belə ki, lider dövlətlər öz mənafeyini hər 

Ģeydən üstün tuturlar. ABġ Soyuq Müharibə zamanı sovet imperiyasına qarĢı mübarizədə Türki-

yədən istifadə etmiĢ və uğurlar qazanmıĢdır. Lakin sovet təhlükəsi aradan qalxdıqdan sonra Türki-

yəyə münasibətdə soyuqluq yaranmıĢdı. QardaĢ Türkiyənin keçdiyi tarixi inkiĢaf yolu və nümunəsi 

göstərir ki, əhəmiyyətli strateji məkanda yerləĢən dövlətlər nə qədər çətin olsa da, öz müstəqil milli 

dövlətlərini yaratmaq, qoruyub saxlamaq, siyasi və iqtisadi müstəqilliyini təmin etmək mümkündür. 

Bu səhvə yol verib və bunun ucbatından müstəmləkəyə çevrildikdən sonra yenidən müstəqillik 

uğrunda mübarizə apararaq müstəqilliyi bərpa etmək onu qorumaqdan qat-qat çətindir. Azərbaycan 

xalqı bu acı həqiqətləri dərk etməli, uzun illərin mübarizəsindən sonra əldə etdiyi müstəqilliyin 

qədrini bilməli, siyasi müstəqliyyi əldə etməsindən istifadə edərək, Azərbaycanın sağlam milli 

iqtisadiyyatını formalaĢdırmalıdır. Bu sahədə gecikmək hansı formadasa baĢqa bir dövlətin 

müstəmləkəsinə çevrilmək deməkdir. Azərbaycan xalqı müstəmləkə olduğu dövrdə baĢına gətirilən 

faciə və fəlakətlərdən ibrət dərsi götürməli və bir daha belə səhvlərə yol verməməlidir.  

Keçid dövründə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının asılı vəziyyətə düĢməsinin əsas 

səbəblərindən biri də onun 70 ildən çox inzibati-amirlik sistemində yaĢamağa məhkum olması və 

bununla əlaqədar olaraq keçid iqtisadiyyatlı dövlət statusu almasıdır. Keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərə 

sosializmin sovet modeli sistemində yaĢamıĢ bütün ölkələr, o cümlədən Azərbaycan daxildir. Bu 

qrup dövlətlərin xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu dövlətlərdə sovet müstəmləkəçiliyi ilə 

sosializmin sovet iqtisadi sistemi üzvi surətdə qovuĢmuĢdur. Bu amil sosializm sistemində yaĢayan 

xalqların, o cümlədən Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının asılılığını daha da artırmıĢdır. Ona görə 

ki, kapitalizm öz müstəmləkələrini milli iqtisadiyyatlarına mənfi təsir göstərməklə bərabər 

müstəmləkələrdə kapitalizmin formalaĢmasına müsbət təsir göstərmiĢdirsə, sosializmin sovet 

modeli isə sosializmə nisbətən daha mütərəqqi quruluĢ olan bazar iqtisadi sisteminin əsas 

subyektlərindən olan orta təbəqəni, o cümlədən sahibkarları sıradan çıxarmaqla milli iqtisadiyyatın 

formalaĢmasına böyük zərbə vurmuĢdur. 

Sosializm sovet modeli Azərbaycan milli iqtisadiyyatını digər keçid iqtisadiyyatlı dövlətlərə 

nisbətən daha ağır, asılı vəziyyətə salmıĢdır. Ona görə ki, Çar rusiyası kimi kommunist rejiminin 

əsas məqsədi Qafqazı Sovet imperiyasının tərkibində əritmək olmuĢdur. Bunu reallaĢdırmaq 

məqsədilə tükdilli xalqları, o cümlədən Azərbaycan xalqını xəritədən silməyə çalıĢmıĢlar. Krım ta-

tarlarının, məhsəti türklərinin, çeçenlərin və baĢqalarının  Sibirə, Qazaxıstana və Orta Asiyaya 

köçürülməsi buna xidmət etmiĢdir. Onların yerinə ermənilərin, rusların və digər yad millətlərin 
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məskunlaĢdırılması yolu ilə qərb və Ģərq tükrlərinin birliyini pozmaq əsas istiqamət kimi müəyyyən 

edilmiĢdir. Bu planın həyata keçirilməsində onlar ermənilərdən bir alət kimi istifadə etmiĢlər. Bu 

amil Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının qeyri-sağlam vəziyyətə düĢməsində böyük rol oynamıĢdır.  

Lakin bununla bərabər Azərbaycanın bu problemləri uğurla həll etmək üçün bir çox inkiĢaf 

etməkdə olan dövlətlərdən üstünlükləri vardır. Bunun ən baĢlıcası azərbaycanlıların dünyanın ən 

mədəni, zəngin tarixə, yüksək intelektə, dünyaya böyük dahilər bəxĢ edən qədim millətlərdən biri 

olmasıdır. Azərbaycanın böyük oğlu M.Ə.Rəsulzadə demiĢdir: ― ĠnkiĢafa meyilli olduqlarını 

göstərmək üçün kafi deyilmi ki, ilk türk dramaturqu azərbaycanlı, ilk türk bəstəkarı azərbaycanlı, 

Rusiya türkləri arasında ilk qəzet yaradıcısı azərbaycanlı, məzhəb uzlaĢmadığını ilk olaraq ortadan 

qaldıran yenə azərbaycanlı, islam aləmində ilk dəfə cümhuriyyət elan edən də azərbaycanlıdır‖ 

Deməli Azərbaycan inkiĢaf etməkdə olan dövlətlər sırasına daxil olsa da, o Afrika ölkələri ilə bir 

sırada dura bilməz, onun mədəni, intelektual və istedad səviyyəsi inkiĢaf etmiĢ ölkələrə daha 

yaxındır. Məhz buna görə Azərbaycan müstəqil milli dövlətinin olmasından istifadə edərək yaxın 

gələcəkdə özünün sağlam milli iqtisadiyyatını foralaĢdıra bilər, onun buna potensial imkanı vardır , 

vəzifə potensial imkanı üzə çıxarmaqdan və reallaĢdırmaqdan ibarətdir. 

Azərbaycanın ikinci keçid dövrü birinci keçid dövründən perpektivliliyi baxımından da 

fərqlidir. Birincisi, ona görə ki, əgər birinci keçid dövrü mütərəqqi iqtisadi sistemdən mürtəce 

iqtisadi sistemə keçəyi qarĢısına məəqsəd qoymuĢdursa, ikinci keçid dövründə inzibati-amirlik sis-

temindən daha mütərəqqi olan bazar iqtisadi sisteminə keçməyi Azərbaycan dövləti strateji məqsəd 

kimi qəbul etmiĢdir. Ġkincisi, əgər Azərbaycan birinci keçid dövründə sabiq SSRĠ-nin müstəmləkəsi 

idisə, ikinci keçid dövründə müstəqil dövlət kimi istehsalın strukturunun qurulmasını və məhsuldar 

qüvvələrin səmərəli yerləĢdirilməsini Azərbaycanın milli mənafeyinə uyğun həyata keçirməyə im-

kan tapmıĢdır. Üçüncüsü, əgər birinci keçid dövründə markisist-leninçi iqtisadi təlimi ilə si-

lahlanmıĢ bolĢeviklər və kommunistlər ziyalıları, sahibkarları məhv etmək, iqtisadi fəaliyyət aza-

dlığını onların əlindən almaq yolunu seçərək qısa müddətdə kapitalizmdən sosializmə keçməyi 

qarĢılarına məqsəd qoymuĢdularsa ikinci keçid dövründə Azərbaycan dövləti iqtisadi fəaliyyət aza-

dlığına Ģərait yaradıb, bazar iqtisadi sisteminin inkiĢafına Ģərait yaradan qanunlar qəbul edib və 

onun həyata keçirilməsinə məhdudiyyət qoyulmayıb və təkamül inkiĢaf yolu ilə bazar iqtisadi sis-

teminin formalaĢdırılmasına əlveriĢli Ģərait yaradılıb. 

Azərbaycanda birinci keçid dövrü ilə ikinci keçid dövrünün bir fərqli xüsusiyyəti də ondan 

ibarətdir ki, birincinin perpektivinin olmadığı gözlənildiyi halda ikinci keçid dövrünün gələcəyinin 

yaxĢı olması gözləniləndir və daha ümidvericidr. Azərbaycanın sağlam milli iqtisadiyyatının for-

malaĢdırılması və inkiĢafı öz əlindədir, bunun üçün onun hər cür Ģəraiiti vardır. Çünki o həm 

müstəqil dövlətdir, həm də iqtisadiyyatın inkiĢafına əngəllər törədən sovet iqtisadi sistemindən xilas 

olmuĢdur.  

Azərbaycan Respublikası siyasi müstəqillik qazandıqdan sonra bazar iqtisadiyyatına keçmək 

üçün iqtisadi islahatların hüquqi əsaslarını yaratmağa baĢlamıĢdır. Bu zəminin yaradılmasının kənd 

təsərrüfatından baĢlanması düzgün və təqdirəlayiqdir. Çünki bir tərəfdən əhalinin həyat 

səviyyəsinin yaxĢılaĢmasında, həm də sərf olunmuĢ məsrəflərin tez nəticə verməsində bu sahə üs-

tünlüklərə malikdir. Digər tərəfdən Azərbaycanın sənayesi min bir gözə görünməyən tellərlə imper-

iyanın digər regionları ilə sıx Ģəkildə bağlandığına görə sovet sistemi dağılarkən bütün iqtisadi 

əlaqələr kəsildi və respublikanın sənayesi iflic vəziyyətə düĢdü. Kənd təsərrüfatı isə bu vəziyyətə 

düĢmədən onu inkiĢaf etdirmək imkanı qalmıĢdır.  

Müstəqillikdən əvvəl Azərbaycanda bazar infrastrukturların mövcudluğundan danıĢmaq 

olmazdı. Çünki markisist-leninçi təlimin Azərbaycanda hakim olması bazar infrastrukturlarının 
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yaranmasını qadağan etmiĢdr. Lakin ticarət Ģəbəkəsi var idi. Bu sahə də dövlətin tam inhisarında 

olmuĢdur. Dövlət bütün istehlak Ģeylərinə qiyməti siyasi motivlərə əsasən qoymuĢdur. Hər yerdə 

eyni istehlak dəyərinə malik olan məhsullara bir qiymət qoyulduğundan əhali seçim edə bilməzdi, 

insanlar keyfiyyətsiz məhsulu almaq məcburiyyətində qalmıĢdır. Bazar iqtisadi sistemi üçün bolluq 

xarakterik olduğu halda, sosializm üçün məhsul çatıĢmazlığı səciyyəvi olmuĢdur. Bu hal sosializ-

min planı kağız üzərində, yalançı, saxta yollarla doldurmaq metodundan irəli gəlmiĢdir. Bununla 

əlaqədar olraq mağazalarda məhsullar az olduğundan böyük növbələr əmələ gəlirdi. Ġnsanlar illərlə 

anbarlarda qalmıĢ, öz keyfiyyətini itirmiĢ, buza dönmüĢ ət almağa, saatlarla növbə duraraq çörək 

almağa məhkum edilmiĢdir. Pambıqçılıq heyvandarlığı sıxıĢdırdığından heyvandarlıq məhsulları 

yoxa çıxmıĢdır. Azərbaycanın gənc milli dövləti və bazar iqtisadi sisteminə keçid bu problemi də 

çox qısa müddətdə həllində böyük dönüĢ yaratmıĢdır. Sovet sistemində yaĢayan insanlar indiki 

bolluğa inanmazdılar. Lakin bu göz qabağındadır, reallıqdır. 

Azərbaycan müstəqilliyinin ilk illərində MDB dövlətləri ilə ticarət əlaqələrini saxlamağı 

məqsədəuyğun hesab etmiĢdir. Bu obyektiv zərurətdən irəli gəlmiĢdir. Azərbaycanın müstəqilliyi 

möhkəmləndikcə uzaq xarici ölkələrlə, o cümlədən yaxın qonĢu dövlətlərlə xarici ticarət əlaqələrini 

geniĢləndirməyi qarĢısına məqsəd qoymuĢdur. XX əsrin 90-cı illərin ortalarından sonra, iqtisadi 

böhranın nisbətən azalması ilə əlaqədar olaraq buna Ģərait yaranmıĢdır. Buna görə də həmin dövrdə 

xarici ticarət mal dövriyyəsində MDB dövlətləri arasında qarĢılıqlı mal dövriyyəsinin azalması 

müĢahidə olunmuĢdur. Ġqtisadi subyektlər MDB-dən kənar ölkələrlə inteqrasiyaya daha çox mey-

illidirlər. O cümlədən 1995-ci ildə Azərbaycan ixracatının 80 %-i, idxalının isə 60%-i Ġran və Tü-

rkiyənin payına düĢür. Ümumiyyətlə Respublikanın ümumi ixracında MDB ölkələri 39 %, digər 

ölkələr 61 %, idxalında isə MDB ölkələri 35 %, digər öölkələr 61 % təĢkil etmiĢdir. Azərbaycanın 

iqtisadiyyatının yüksək templə inkiĢaf etdiyi sonrakı illərdə xarici ticarət mal dövriyyəsinin kəmiy-

yət və keyfiyyəti və əhatə dairəsi də geniĢlənsə də yenə də adı çəkilən dövlətlərlə xarici ticarət 

əlaqələri geniĢdir. 

Azərbaycandan ötrü MDB ölkələri ilə birgə həll olunması tələb edilən əsas problemlər bun-

lardır: təsərrüfat fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyin əlaqələndirilməsi, maliyyə-valyuta 

tənzimlənməsi, ixracyönümlü istehsal sahələrinin inkiĢafı, səhmdarlıq qaydalarına əsaslanan dö-

vlətlərarası korporasiyalarının yaradılması. RazılaĢdırılmıĢ qiymət və vergi siyasəti, sosial problem-

lərlə bağlı razılaĢmalar, xarici iqtisadi fəaliyyətin əlaqələndirilməsi və iqtisadi əməkdaĢlığın bəzi 

baĢqa məslələrini də həmin problemlər sırasına əlavə etmək olar.  

Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi münasibətlərə cəlb olunmasının zəruri edən çoxlu obyektiv 

səbəblər mövcuddur: birincisi, beynəlxalq əmək bölgüsünün fəaliyyət göstərməsidir. Bu ümumi 

iqtisadi qanun obyektiv xarakter daĢıdığından onun tələblərinə əməl etməmək məhv olmaq 

deməkdir. Çünki insan cəmiyyətinin inkiĢafı mərhələlərində heç bir fərd, müəssisə, dövlət və baĢqa 

subyektlər özünün mövcud olması üçün zəruri olan maddi nemətlərin hamısını özü istehsal edə 

bilməz. Ona görə də bu subyektlər bir və ya iki məhsul istehsalı üzrə ixtisaslaĢdırılır. Bu ix-

tisaslaĢma texniki tərəqqiyə görə geniĢ meydan açdığına görə burada əmək məhsuldarlığı orta 

göstəricidən yüksək olur və təbiidir ki, onun sahibi ixtisaslaĢmayan sahəyə nisbətən daha çox gəlir 

götürür. Hər bir dövlət də öz ölkəsinin təbii Ģəraitinin imkan verdiyi bu və ya digər sahədə məhsul 

istehsalı üzrə ixtisaslaĢdığından dünya bazarında üstünlük qazana bilir.  

Ġkincisi, Azərbaycan həm keçid iqtisadiyyatlı, həm də inkiĢaf etməkdə olan ölkələr sırasına 

daxil olduğundan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir çox problemlərlə qarĢılaĢmıĢdır. Belə ki, 

sovet müstəmləkəçiliyi və sosializmin sovet modeli dağılsa da, Azərbaycana böyük faciələr və 

fəlakətlər qoyub getmiĢdir. Bunun aradan qaldırılması böyük maliyyə vəsaiti tələb edir. Buna isə 
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Azərbaycanın kifayət qədər maliyyə vəsaiti yoxdur. Xarici kapitalı Azərbaycana cəlb etməkdə xalq 

təsərrüfatının bütün sahələrini yenidən qurmaq olar və xarici kapitaldan milli mənafeyə uyğun isti-

fadə etməmək dövlət müstəqliyyini itirməyə bərabərdir.  

Üçüncüsü, Azərbaycan uzun illər sovet müstəmləkəçiliyində və sosializmin sovet sistemində 

yaĢadığından texnika və texnologiyası bir qədər zəifdir və dünya standartları müəyyən qədər 

ödəmir.  

Dördüncüsü, Azərbaycan iqtisadiyyatının mövcud vəziyyəti elədir ki, ölkə əhalisinin iqtisadi 

baxımdan zəruri ehtiyaclarını öz istehsalı hesabına təmin etməkdə tam ixtisaslaĢmayıb. Ona görə də 

xarici ticarətin müasir Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanmasında rolu böyükdür.  

BeĢincisi, keçid iqtisadiyyatlı dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan üçün qeyri-sabitlik xarak-

terikdir və bu dövlətlərin ümumi iqtisadi qaunauyğunluğudur. Azərbaycan buna digər keçid 

iqtisadiyyatlı dövlətlərdən daha həssasdır. Çünki Azərbaycanın müstəqilliyini dəstəkləməyən dö-

vlətlər çoxdur. Bunların içərisində ilk növbədə Rusiya Federasiyası fərqlənir. Onun dəstəyi Erməni-

stan Azərbaycanın ərazsini iĢğal etmiĢdir. Deməli, müstəqil Azərbaycanın siyasi durumu, 

Azərbaycan dövlətinin müstəqliyyini qorumaq və möhkəmləndirmək zərurəti Azərbaycanı beynəlx-

alq iqtisadi münasibətlərə daxil olmağa vadar edir. Azərbaycanın əldə etdiyi siyasi istiqlalı tədricən 

möhkəmləndirmək üçün xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaĢlıq həm siyasi, həm də iqtisadi cəhətdən 

çox vacibdir. Azərbaycan dünya təsərrüfatının tərkib hissəsinə çevrilməklə burada baĢqa dövlətlərin 

də maraqları əmələ gəlir. Öz maraqlarını təmin etmək xatirinə həmin ölkələr Azərbaycanın siyasi 

müstəqilliyini qorunub saxlanmasında da maraqlı olurlar. Digər tərəfdən, beynəlxalq iqtisadi 

əməkdaĢlığın nəticələrindən istifadə  edib respublika öz daxili iqtisadi problemlərini tədricən həll 

etmək imkanı qazanır.  

Ġnzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadi siteminə keçən dövlətlərdə, o cümlədən 

Azərbaycanda iqtisadi islahatların mərkəzində dövlət mülkiyyətinin, obyektlərinin özəlləĢdirilməsi 

durur. Lakin dövlət mülkiyyətinin obyektlərini dərhal özəllləĢdirmək olmaz. Bunun üçün hüquqi 

əsalarını yaratmaqla bərabər digər tədbirlər də görülməlidir. Həm də bu sənədlər də sadədən 

mürəkkəbə doğru prinsipi əsasında həyata keçirilməlidir. Bu prinsip eyni ilə aqrar bölməyə də aid-

dir. Məhz Azərbaycan dövləti bunu nəzərə alaraq 1992-ci ilin aprelində ―Ġcarə haqqında‖ Respu-

blika qanununu qəbul etdi. Qanunda qeyd edilir ki, icarə əmlaka, torpağa və digər təbii ehtiyatlara 

müqavilə əsasında, əvəzi ödənilməklə müddətli sahib olmaq və bunlardan istifadə etməkdir. Bu 

qanunun verilməsindən sonra kənddə icarə münasibətləri geniĢləndi. Bu prosesin artması təbii və 

qanunauyğun idi. Bu kəndlilərin torpağa münasibətini müsbət mənada dəyiĢməsinə, məhsul 

istehsalının çoxalmasına təsir göstərdi.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müstəqil bir dövlət kimi özünün xarici 

iqtisadi siyasətini iĢləyib hazırlamıĢ və onu uğurla həyata keçirməyə baĢlamıĢ və xeyli nailiyyətlər 

qazanmıĢdır. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasəti dedikdə, beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələrdə qarĢıya qoyduğu məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmmiĢ fəaliyyəti nəzərdə tu-

tulur. Azərbaycan hökumətinin xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində qəbul etdiyi qərarlar iqtisadiy-

yatının bütün istiqamətlərinə təsirini göstərir. Azad bazar münasibətlərinə keçid Ģəraitində dövlətin 

daxili və xarici iqtisadi siyasətini bir-birindən təcrid etmək mümkün deyildir. 

Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkiĢaf proqramında xarici iqtisadi siyasət əsasən dörd 

istiqamətdə həyata keçirilir. Bunlar aĢağıdakılardan ibarətdir: 

1. Xarici ticarət siyasəti 

2. ÖdəniĢ balansı siyasəti 

3. Xarici investisiya siyaəsti 
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4. Xarici yardım siyasəti 

Müstəqllik əldə etdikdən Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət siyasəti yeni maliyyə 

mənbələrinin yaradılması və istifadə olunmasına xidmət edir. Bu siyasətin əsas təsir vasitəsi tarif və 

qeyri-tarif tənzimləmələridir. Ölkə iqtisadiyyatına və əhalinin gündəlik tələbat mallarına olan 

ehtiyacının ödənilməsində xarici ticarətin tarif tənzimlənməsinə böyük əhəmiyyət verilir. Real 

həyatda dövlətlər xarici ticarətə bu və ya digər Ģəkildə müdaxilə edirlər. Xarici ticarətə müdaxilə 

etmək üçün istifadə edilən ən mühüm vasitələrdən biri gömrük tarifləridir. 

10 iyun 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikasında Gömrük məcəlləsi qəbul edildikdən sonra 

20 iyun 1995-ci ildə qəbul edilmiĢ ―Gömrük tarifi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu‖ 

qüvvəyə minmiĢdir. Bu qanun, əsasən daxili bazarın xarici bazarla səmərəli əlaqəsini təmin 

etməklə, xarici ticarətinin dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan gömrük tarifinin for-

malaĢdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçən mallar-

dan rüsum tutulması qaydalarını müəyyən edir.  

Azərbaycanda ödəniĢ balansı 1995-ci ildən baĢlayaraq BVF-nin metodik göstəriĢləri əsasında 

tətbiq olunmağa baĢlanmıĢdır. 

15 yanvar 1992-ci ildə qəbul edilmiĢ ―Xarici investisiyanın qorunması‖ haqqında Azərbaycan 

Respublikasının qanunu ilə xarici investisiya siyasətinin əsasları müəyyən edilmiĢdir.  

Azərbaycan Respublikasınn xarici iqtisadi siyasəti, nəhayət, xarici yardım siyasətindən isti-

fadə ilə tamamlanır. Ölkənin xarici yardım siyasəti beynəlxalq təĢkilatlardan və dövlətlərdən 

yardımların alınması və istifadəsi tədbirlərini əhatə edir. Bu siyasət beynəlxalq aləmdə son dö-

vrlərdə strukturlaĢdırılmamıĢ yeni bir xarici siyasətdir.  

Respublikamızda iqtisadi islahatların, o cümlədən aqrar islahatların, həyata keçirilməsi üçün 

hüquqi sənədlərin demək olar ki, əsasları qəbul edilib. Bununla da islahatların hüquqi əsası 

yaradılıb. Beləliklə, torpağın xüsusi mülkiyyətə verilməsi, baĢqa sözlə, kənd əhalisi arasında pulsuz 

və bərabər bölüĢdürülməsi hansı formadasa sosial ədalət prinsiplərinin qorunmasını və kənd 

təsərrüfatında özəlləĢdirmənin kütləviliyini qəbul etmiĢdir.  

Ədalət naminə qeyd etmək lazımdır ki, sovet dövləti sosial yönümlü dövlət olmuĢdur, yəni 

kifayət qədər orta və ali məktəblər, səhiyyə müəssisələri yaradılmıĢ, təhsil və səhiyyə xidmətləri 

pulsuz olmuĢdur. Lakin Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra cəmi 25 il ərzində sovet sistem-

inin 70 il zaman kəsiyindən qat-qat çox nailiyyətlər əldə edilmiĢdir.  

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra çox mühüm sosial infrastruktur olan sərniĢin 

nəqliyyatı sahəsində müqayisə olunmaz dərəcədə sürətli inkiĢaf baĢ vermiĢdir. Belə ki, sovet dö-

vründə rayonlara yalnız qatarla gedib-gəlmək mümkün idi, əhali saatlarla, günlərlə dəmir yolu 

vağzallarında bilet almaq üçün növbəyə durmalı olurdu, vaqondan düĢdükdən sonra taksi tapmaq 

böyük bir problem olmuĢdur. Rayon mərkəzindən kəndlərə saatlarla piyada getmək lazım olurdu, 

kəndlərarası, kəndarası yollar bərbad vəziyyətdə idi, hazırda isə bu problemlərin hamısı həll olunub. 

Rabitə xidməti sahəsində də eyni sözləri demək olar, vətəndaĢlar on illərlə, hətta iyirmi illərlə 

mənzilinə telefon çəkdirmək üçün növbəyə durmalı olurdu və bunun üçün rüĢvət vermədən 

məqsədə nai olmaq mümkün deyildi. Ġnsanlar saatlarla danıĢıaq məntəqələrində gözləməli olurdu-

lar. Artıq 25 il ərzində bu çətinliklər də əsasən aradan qaldırılmıĢdır. 

Müstəqlliyimizi qazandıqdan sonra çox mühüm layihələrdən biri Avropa-Qafqaz-Asiya 

nəqliyyat dəhlizidir. Avropa ilə Asiyanın qovĢağında yerləĢən Azərbaycan tədriclə Avropa-Qafqaz-

Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaranması və tarixən olduğu kimi, güclü əlaqələndirici bir mərkəzə 

çevrilə bilmək imkanına malikdir. Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin iĢə salınmasının bura-

da iĢtirak edən dövlətlər, o cümlədən Azərbaycan üçün böyük iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti vardır. 
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Lakin Azərbaycan üçün bu daha mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Azərbaycan bu nəqliyyat 

dəhlizinin mərkəzində yerləĢir, bu iki qitəni birləĢdirən bir nöqtədir. Bu nəqliyyat dəhlizinin iqtisa-

di-siyasi potensialı, gücü o qədər miqyaslıdır ki, o, bizim respublikamız üçün daimi kapitaldır, daim 

siyasi mövqedir, daim sabit inkiĢafdır, daim beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə fəal iĢtirakdır.  

Göründüyü kimi, həm Avropa dövlətləri, həm də yeni yaranmıĢ gənc türk dövlətləri Avropa-

Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin yaranmasında və bu dəhliz vasitəsilə öz energetika daĢıyıcıları 

dünya bazarına çıxarmaqda maraqlıdırlar. Məhz buna görə də bir neçə ildir ki, dünyanın tanınmıĢ 

bir çox xarici neft Ģirkətləri Xəzərin Azərbaycana aid olan sektorundan milyon tonlarla neftin çıx-

arılması üçün kapital qoymuĢlar və bu davam edir. Xəzərin hövzəsində neft və qaz hasilatının art-

ması ilə yanaĢı onun dünya ölkələrinə nəql edilməsi problemi meydana çıxır. Buradan da neftin 

daĢınması üçün əlveriĢli nəqliyyat marĢrutlarının seçilməsi tələb olunur. KeçmiĢ SSRĠ-dən ayırılb 

müstəqllik əldə etmiĢ Azərbaycan Rusiyanın təzyiqinə məruz qaldı, blokadaya Ģəraitinə salındı, bu 

zaman Azərbaycanın nefti Avropa bazarlarına Rusiya ərazisindən keçən neft boru kəmərləri va-

sitəsilə daĢınırdı. Rusiya təbii ki, Azərbaycanın müstəqliyyini istəmirdi. Belə bir Ģəraitdə 

Azərbaycanın Rusiya ərazisindən keçən neft kəmərlərindən daha faydalı, etibarlı, Azərbaycanın 

millli mənafeyinə uyğun neft kəmərlərinin çəkilməsini axtarıb tapmaq zərurəti meydana çıxmıĢdır. 

Məhz ―Transqafqaz‖ nəqliyyat dəhlizi ideyası da buradan meydana çıxmıĢdır. Bu əslində XV əsrə 

qədər ġərq və Qərb ölkələri arasında ticarət yolu olan ―Böyük Ġpək yolu‖nun dirçəlməsi ideyası idi. 

Azərbaycan və Gürcüstan prezidentləri tərəfindən irəli sürülmüĢ bu ideya ―Ġpək yolu‖ üzərində yer-

ləĢən 33 ölkə rəhbərləri tərəfindən müdafiə edilmiĢdir və 1998-ci ilin sentyabr ayında həmin ölk-

ələrin baĢçılarının Bakıda toplantı keçirilməsi nəzərdə tutulmuĢ və reallaĢmıĢdır. Yaponiyadan 

Avropaya olan məsafəni 4 min km qısaldan bu yol Ġspaniyaya qədər uzanır. 

Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi əlaqələrində ən mühüm hadisələrdən biri də respublikanın 

təbii sərvətlərindən xarici ölkələrin ən böyük Ģirkətləri ilə müĢtərək istifadə etməsidir. Bu, müstəqil 

Azərbaycanın öz təbii sərvətlərinin sahibi olmasının təsdiqidir. Azərbaycanın müstəqliyyini təsdiq 

edən faktorlardan biri də onun bir sıra nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi təĢkilatların üzvlüyünə qəbul ol-

masıdır. Bu həm də Respublikanın ümumdünya inteqrasiya proseslərinə daha fəal daxil olması üçün 

ilkin Ģərtdir. Azərbaycanın üzv olduğu nüfuzlu beynəlxalq təĢkilatlardan biri Beynəlxalq Ye-

nidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı (BYĠB) və Beynəlxalq Valyuta Fondudur (BVF). Azərbaycan ĠKT-nın 

üzvü olmaqla, Ġslam ĠnkiĢaf Bankının da üzvü olmuĢdur. Respublikamız həmçinin bir sıra regional 

iqtisadi təĢkilatların üzvüdür. Çox böyük perspektivləri olan bu cür təĢkilatlardan biri Qara Dəniz 

ölkələri Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq təĢkilatıdır. 

Sonrakı illərə baxsaq, 2007-ci ildə Azərbaycanın geopolitik, energetik və kommunikasiya 

əhəmiyyətinin artması müĢahidə olundu. ―Bakı-Tbilisi-Ceyhan‖ neft və ―Bakı-Tbilisi-Ərzurum‖ 

qaz kəmərlərinin tikiliĢinin yekunlaĢması nəticəsində Xəzərin enerji resurslarına nəzarət uğrunda 

mübarizə yeni fazaya qədəm qoydu. 

―Bakı-Tbilisi-Qars‖ dəmiryolu xəttinin tikiliĢinə start verilməsi isə, yenidən ―Transqafqaz‖ 

qaz kəməri ilə bağlı müzakirələrin aktuallaĢmasına səbəb oldu. Bununla da müxtəlif alternativ 

layihələrin (NABUCCO, Bakı-Odessa-Brodi və s) reallaĢması üçün imkanlar açılmıĢ oldu. Qərbin 

regiondakı geopolitik, energetik və nəqliyyat-kommunikasiya oyunu, Rusiyanın maraqlarının təcrid 

olunması və Azərbaycana verilən ―alternativ rol‖ 2010-cu ildə yeni, daha fəal, qlobal mərhələyə 

daxil oldu. Yuxarıda adları çəkilən layihələrin hamısının reallaĢması heç Ģübhəsiz Azərbaycan üçün 

yaxĢı imkanlar yaradır: onların bizim ölkə üçün siyasi əhəmiyyətini müəyyən etmək çətindir. Fakti-

ki olaraq Azərbaycan çoxillik qərbyönümlü strategiyası artıq real nəticələr verməyə və müəyyən 

siyasi immunitet qazanmağa baĢladı. Ġqtisadi baxımdan isə bütün bu enerji layihələrinin reallaĢması 
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külli miqdarda neft dollarının və xarici investisiyanın axınına start verir. Bu da ölkənin iqtisadi ink-

iĢafını sürətləndirmək üçün əlveriĢli zəmin yaradır.  

Hərbi büdcəyə gəldikdə, 2003-cü ildə Azerbaycanın hərbi büdcəsi 135 milyon ABġ dolları 

olduğu halda, 2010-cu ildə 2,7 milyard ABġ dolları, 2011-ci ildə 3,413 milyard ABġ dolları, 2012-

ci ildə 3,474 milyard ABġ dolları, 2013-cü ildə 3,7 milyard ABġ dolları təĢkil edir.   

2014-cü ildə Azərbaycanda 41,9 mln ton neft və kondensant hasil olunub. Neft hasilatının 

əsas həcmi ―Azəri-Çıraq-GünəĢli‖ neft-qaz yataqlar blokunun və xarici tərəfdaĢlarla birlikdə iĢlənən 

―ġahdəniz‖ qaz-kondensat yatağının payına düĢüb. 

Son illər ərzində Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı da artıb. 2015-ci ilin yanvar-

fevral aylarında Azərbaycanda tikinti materiallarının istehsalı ilə məĢğul olan Ģikətlər 59,6 mln 

dəyərində məhsul istehsal ediblər ki, bu da ötən ilin eyni dövrün göstəricisindən 24 faiz çoxdur.     

Ġqtisadi inkiĢafda son ən mühüm layihələrdən biri TANAP xəttinin çəkiliĢi ilə bağlıdır. Trans 

Anadolu Qaz Boru Kəməri təbii qazı Türkiyənin ġərq sərhəddindən Qərb sərhədinə daĢıyacaq. 

Layihə Azərbaycandan baĢlayan geniĢlənmiĢ Cənubi Qafqaz boru kəmərini Avropa Birliyində bir 

neçə kəmərlə əlaqələndirəcək. 5 il ərzində reallaĢması nəzərdə tutulan layihənin dəyəri 7 mlrd ABġ 

dollarıdır. TANAP layihəsi üzrə saziĢ 2012-ci il iyunun 26-da Ġstanbulda imzalanıb. Boru kəmərinin 

diametri 1,4 metr nəzərdə tutulub. TANAP layihəsinin iĢə düĢməsi ġahdəniz II layihəsi üzrə qaz 

hasilatına baĢlanması vaxtı ilə uzlaĢdırılıb və 2017-ci il nəzərdə tutulub. 1850 kilometrlik TANAP 

xətti 2020-ci ilin əvvəlindən etibarən Trans-Adriatik Təbii Qaz Boru Xəttinə (TAP) bağlanaraq, 

Cənubi Qafqaz boru xətti vasitəsilə alacağı təbii qazı Yunanıstan, Albaniya və Ġtaliya üzərindən 

Avropaya çatdıracaq. Azərbaycan qazının Türkiyə üzərindən Avropaya daĢınmasını qarĢıya məqsəd 

qoyan Trans Anadolu Təbii Qaz Boru xətti- TANAP dünya mediyasının da diqqət mərkəzindədir. 

Beynəlxalq media, o cümlədən Türkiyə mətbuatı layihənin tək ölkə üçün deyil, bütövlükdə region 

üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etməsindən yazır. Qeyd edilir ki, bu layihənin reallaĢması Qərbin en-

erji təminatında əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Beləliklə, əsası qoyulan yeni kəmərlə Azərbaycanla 

Türkiyə arasında daha bir strateji layihə reallaĢdı. ġübhəsiz ki, yeni layihə iqtisadi mənfəəti ilə 

yanaĢı, həm də siyasi bir layihədir. Bu, iki dövlətin beynəlxalq arenada mövqelərinin 

möhkəmlənməsinə, onların vahid mövqedən çıxıĢ etməsinə səbəb olacaq. Bu layihənin realllaĢması 

bədnam qonĢularımızın Türkiyə ilə sərhədlərinin açılması arzusunu da birdəfəlik tarixin arixinə 

atmıĢ olacaq. Bu həm də bədnam ―Sürix protokollarını‖ müzakirə mövzusuna çevirmək istəyən er-

mənilərin Qərbdəki havadarlarının da arzusunu puç etmiĢ olacaq.  

Ümumiyyətlə ən son illərin göstəricilərinə baxsaq, ölkənin iqtisadi durumunun təqdirəlayiq 

olduğunu görərik. Son illər dövlət qarĢısında ən mühüm məslələrdən biri olan qeyri-neft sektoru da 

inkiĢaf edib. 2014-cü ildə ümumi daxili məhsulda qeyri neft sektorunun payı 60 faizlik limiti 

keçərək 62 faizə çatmıĢdır. Eyni zamanda, büdcədə 30 faiz limit keçilmiĢ və 34 faiz büdcə gəlirləri 

qeyri-neft sektoru hesabına formalaĢmıĢdı. Çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanın dövlət reservləri 

xarici borclarından 8 dəfə çoxdur. Bu da çox ciddi makroiqtisadi göstərici hesab oluna bilər. Təbii 

ki, son illər üçün ən vacib məsələlərdən biri də ölkəmizdə keçiriləcək olan Birinci Avropa Oyun-

larıdır. AĠ-nin Azərbaycanda Avropa QonĢuluq siyasətinin tətbiqi ilə bağlı hesabatında ölkəmizin 

makroiqtisadi inkiĢafda böyük nailiyyətlər əldə etdiyi vurğulanır. Azərbaycan iqtisadiyyatının 

Ģaxələndirilməsi müsbət dəyərləndirilir. Burada bildirilir ki, qeyri-neft sektorunda artım və sosial 

sabitlik sayəsində makroiqtisadi mühit sabit qalıb. Həmçinin Avropanın enerji təhlükəsizliyinin 

gücləndirilməsi və enerji təchizatının diversifikasiyası istiqamətində Avropa ittifaqı (AĠ) ilə 

Azərbaycan arasında strateji enerji tərəfdaĢlığı sahəsində mühüm irəliləyiĢin əldə olunması qeyd 
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olunur. Bu baxımdan ―Cənubi Qaz Dəhlizi‖ layihəsinin AĠ-Azərbaycan dialoqu üçün çox vacib 

olduğu vurğulanır. 

Son illər Azərbaycan Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına da üzv olmaq üçün də səylərini də da-

vam etdirir. 2015-ci il martın 3-7-də Cenevrədə Azərbaycanın ÜTT-yə üzv olması üzrə çoxtərəfli və 

ikitərəfli danıĢıqların növbəti raundu baĢ tutub. DanıĢıqların əsas mövzusu aqrar sektora daxili 

dəstək məsələsi olub. Burada Azərbaycan üçün kənd təsərrüfatının ölkənin qeyri-neft iqtisadiy-

yatının əsas sektoru kimi inkiĢafının vacibliyi qeyd edildi. 

Nəhayət qeyd edim ki, 2015-ci il dövlət büdcəsinin gəlirləri ümumi daxili məhsulun 35,5 % 

həcmində olmaqla nominal ifadədə 19 milyard 438 milyon manat, dövlət büdcəsinin xərcləri isə 

ümumi daxili məhsulun 35,3 %-ni təĢkil etməklə 21 milyard 100 milyon manat proqnozlaĢdırılır. 

Dövlət büdcəsinin kəsiri 1 milyard 662 milyon manat nəzərdə tutulur. 

Bu gün ölkəmizin tərəqqisinin əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin ideyaları dayanır. 

Azərbaycanın indiki zənginliyi, intibahı Heydər Əliyev ideyalarının öz real təsdiqini tapması 

sayəsində mümkün olmuĢdur. Ulu öndərin əsasını qoyduğu inkiĢaf strategiyasını uğurla davam 

etdirən Prezident Ġlham Əliyevin səyi ilə tarixən qısa müddət ərzində Azərbaycanın keçid iqtisadiy-

yatının arxada qoyulmasına nail olunmuĢdur. Ölkədə həyata keçirilən mükəmməl islahatlar konsep-

siyasının müəllifi kimi Prezident Ġlham Əliyev iqtisadi inkiĢafın Azərbaycan modelini yaratmıĢdır. 

Bu, ölkəmizin ümumi siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi olmaqla, Azərbaycanın iqtisadi tərəqqisinə, 

dünya birliyində köklü mövqeyinin möhkəmlənməsinə, inkiĢaf etmiĢ güclü dövlətlər sırasında yer 

almasına xidmət edir. Bu gün ölkə əhalisinin sosial rifahının yaxĢılaĢdırılması, yeni iĢ yerlərinin 

getdikcə artması və yoxsulluğun əhəmiyyətli dərəcədə azaldılması dövlət baççısı Ġlham Əliyevin 

həyata keçirdiyi siyasətin nəticəsidir. Yürüdülən uğurlu, qətiyyətli siyasət, həyata keçirilən mak-

roiqtisadi layihələr Azərbaycan iqtisadiyyatının daha da yüksələcəyindən xəbər verir. Ayrı-ayrı dö-

vlət proqramlarında nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi ink-

iĢafında vacib mərhələ olmaqla, ölkənin iqtisadi inkiĢafında və əhalinin rifah halının yaxĢılaĢdırıl-

masında getdikcə mühüm rol oynayır.  

 

Ədəbiyyat: 

 

1. ―Azərbaycan iqtisadiyyatı‖ Təhsil Nazirliyi nəĢriyyatı, Bakı 2005. 

2. ―Azərbaycan iqtisadiyyatı‖ Təhsil Nazirliyi nəĢriyyatı, Bakı 1998. 

3. http://xeber.azeri.net/gundem/azerbaycan-silahli-quvveleri-1 

4. http://news.milli.az/economy/331167/html 

5. http://anspress.com/index/php?a=2&lng=az&cid=20&nid=333228 

6. http://az.m.wikipedia.org/wiki/Trans_Anadolu_qaz_boru_k%C9%99ri 

7. http://news.lent.az/news/198201 

8. http://news.milli.az/economy/330362/html 

9. http://news.milli.az/economy/330187/html 

10. http://news.milli.az/economy/331130.html 

11. http://news.milli.az/economy/329761.html 

12. http://azpolitika.info/?p=61631 

13. http://azerbaijan-election.net/news/47-heydr-liyevin-dvlt-quruculuu-strategiyas-v-

iqtisadi-islahatlar.html 

 

  



408 
 

Fəridə BƏġĠROVA, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

BEYNƏLXALQ ERMƏNĠ TERRORĠZMĠNĠN TÜRKĠYƏYƏ QARġI FƏALĠYƏTĠ 

 

Məqalə beynəlxalq terrorizmin mühüm tərkib hissəsi olan erməni terrorizminə həsr olun-

muşdur. Xüsusilə erməni terrorçuları tərəfindən Türkiyə Respublikasına qarşı təxribat və terror ak-

tlarına diqqət yetirilmişdir. 

Açar sözlər: terrorizm, erməni, Türkiyə ,təşkilat 

 

Фарида БАШИРОВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОГО АРМЯНСКОГО ТЕРРОРИЗМА  

ПРОТИВ ТУРЦИИ 

 

Статья посвящено на армянский терроризм, который является важной частью 

международного терроризма. Специальное внимание уделялось на акты саботажа и 

терроризма армянскими террористами против Турецкой Республики. 

Ключевые слова: терроризм, армянский, Турция, организация  

 

Farida BASHIROVA, 

master, Baku State University 

 

ACTING OF INTERNATIONAL ARMENIAN TERRORISM AGAINST TURKEY 

 

Article is dedicated to the important part of the international terrorism - armenian terrorism. 

Especially has been paid attention to the terror and diversion acts by the armenian terrorists 

against Turkish Republic. 

Key words: terrorism, armenian, Turkey, organization 

 

Beynəlxalq terrorizmin ən mühüm tərkib hissəsi erməni terrorizmidir. Daha çox Türkiyə 

vətəndaĢları və azərbaycanlılar üçün ciddi təhlükə doğuran erməni terrorizminə qarĢı beynəlxalq 

terrroizmlə mübarizə çərçivəsində ciddi addımlar atılmamıĢdır. Beynəlxalq terrorizm 20-ci əsrin 70-

ci illərində formalaĢsa da, erməni terrorizmi beynəlxalq səciyyə alana qədər lokal Ģəkildə hələ 19-cu 

əsrdən etibarən mövcud olmuĢdur.  Uzun müddət dövlətçiliyi olmayan ermənilər Osmanlı imperi-

yasının tərkibində sözün əsl mənasında məsud, bir çox imtiyazlara malik Ģəkildə yaĢamıĢlar. Hətta 

məlumdur ki, ermənilər Osmanlı imperiyasında zaman-zaman mühüm dövlət vəzifələrində 

çalıĢmıĢlar. Təbii ki, Osmanlı imperiyasının tərkibində yaĢayan ermənilərin sosial, iqtisadi durumu 

haqqında araĢdırma apardıqda belə qənaətə gəlmək olar ki, sözügedən millətin Osmanlı hökumətinə 

qarĢı heç bir narazılığı formalaĢa bilməzdi. Lakin Birinci Dünya müharibəsi illərindən baĢlayaraq 

ermənilər öz tarixi ənənələrinə sadiq qalaraq alət rolunu oynamağa baĢladılar.  

Xüsusilə XX əsrin 70-80-ci illərində Ģiddətlənən erməni terrorizminin əsas məqsədi kimi Os-

manlı dövlətinin xələfi Türkiyə Respublikasının ―erməni soyqrımı‖ni rəsmi Ģəkildə tanıması və bu-

na görə təzminatın ödənməsi göstərilirdi. Biz belə hesab edirik ki, həqiqətən də Türkiyəyə qarĢı er-



409 
 

məni terrorizminin yürütdüyü Ģüar sadəcə olaraq pərdə rolunu oynayır. Əsas məqsəd isə ənənəvi 

olaraq terrorizm vasitəsilə Türkiyəyə zərbə endirməkdir. Aparıcı dövlətlərin məhz belə siyasəti 19-

cu əsrin 2-ci yarısında terrorizmin xüsusi növünün yaranmasına səbəb oldu, bunun da parlaq 

nümunəsi aqressiv terrorizm və milli münaqiĢələr üstündə qurulmuĢ erməni terrorizmidir.(9, s.28) 

Ġlk növbədə ermənilərin iddia etdikləri ―erməni soyqırımı‖ məsələsi tamamilə əsassızdır. 

Bunu 1915-ci il 25 apreldə Osmanlı hökumətinin verdiyi qərar sübut edir. Maraqlıdır ki, bu qərar 

verilənədək ermənilərin Türkiyə əleyhinə digər növ fəaliyyəti mövcud olmuĢdur. Lakin daha son-

ralar ASALA(Ermənistanın Azadlığı Uğrunda Erməni Gizli Ordusu) terror təĢkilatının rəhbərliyi ilə 

ermənilərin fəaliyyəti üçün əsas arqument məhz ―soyqırım‖ məsələsi oldu. Sadəcə Osmanlı imperi-

yasının zəiflədilməsi və dağıdılması üçün milli separatizmdən məharətlə istifadə edildi. 20-ci əsrin 

70-ci illərində terrorizmin bir tendensiya halını aldığı dövrdə Türkiyənin zəiflədilməsində maraqlı 

olan dövlətlər erməni terrorizmindən istifadə edirdilər. 1877-78-ci illərdə baĢ vermiĢ rus-türk 

müharibəsində Osmanlıların məğlubiyyətini Ģərtləndirən San-Stefano müqaviləsinin (1878-ci il 

martın 3-ü) və Berlin müqaviləsinin imzalanmasından sonra Rusiya və bəzi Avropa dövlətlərinin 

təsiri ilə Osmanlı imperiyasına qarĢı çıxan ermənilər müstəqil erməni dövlətini qurmaq üçün 

fəaliyyətə baĢladılar.(3, s.412) Təbii ki, bu məsələdə separatizmə dəstək verən dövlətləri er-

mənilərin taleyi maraqlandırmırdı. Əsas məsələ imperiyanın dağıdılması idi.  

Osmanlı imperiyası ġərqlə Qərbin arasında kifayət qədər güclü bir amilə çevrilmiĢdi. Tar-

ixdən bizə məlum olduğu kimi Qərbin əsas dövlətləri və Rusiya daima bu imperiyanın par-

çalanmasında və ərazilərinin bölüĢdürülməsində maraqlı idilər. Birinci Dünya müharibəsi imperi-

yaya böyük zərbə endirdi. 1920-ci il Sevr müqaviləsi ilə imperiya əraziləri bölüĢdürüldü. Düzdür, o 

zaman sonuncu sultan VI Məhəmməd müqaviləni imzalasa da yeni elan edilmiĢ Mustafa Kamalın 

rəhbərlik etdiyi hökumət bunu ratifikasiya etmədi. Müqavilədə maraqlı cəhət odur ki, Ərzurum, 

Bitlis, Van əraziləri, Trabzonun Ģərq hissəsi Ermənistana verilirdi. Təbii ki, əsrlər boyu Qara dənizə 

çıxıĢı əldə etməkçün mübarizə aparan Rusiya kimi güclü subyektin kənarda qaldığı Ģəratitdə yeni 

yaranmıĢ bu dövlət üçün Qara dənizə çıxıĢın verilməsi qəribə görünə bilər. Rusiyanın müttəfiqlərə 

münasibətinin pozulmasına və çevriliĢdən sonra bir müddət diplomatik əlaqələrin olmamasına bax-

mayaraq tarixi gediĢ bunu sübut etdi ki, Sevr müqaviləsi həyata keçsəydi faktiki həmin ərazilər 

SSRĠ-nin ərazisi olacaqdı. Belə demək olarsa bu gediĢ də özünü doğrultmadı. Türklər öz dövlətçili-

yini qoruyub saxlamağa müvəffəq oldular. Bunun ardınca Türkiyəyə qarĢı fəaliyyətə digər 

məsələlərlə yanaĢı ―erməni soyqırımı‖ məsələsi ortaya qoyuldu və terrorçu qruplaĢmalar yaradıldı. 

Hələ 19-cu əsrin sonlarında Osmanlı ərazisində yaĢayan ermənilər dövlət əleyhinə fəaliyyət 

göstərirdilər. 1890-cı illərdən baĢlayaraq ermənilər Ərzurum, Qars, Yozgart, Merzifon, Sason, Ada-

na, Bitlis, Van və s. yerlərdə üsyanlar qaldıraraq Osmanlı dövlətində gərginlik yaratmıĢ, türklərə, 

kürdlərə və digər müsəlman xalqlara hücum edərək minlərcə insan qətlə yetirmiĢlər.(4, s.91)  Bi-

rinci Dünya müharibəsi illərində də ermənilər daxildə separatizm yaradır, düĢmən qüvvələrinə 

(ruslara) yardım edirdilər. Bu fəaliyyətdə əsasən erməni kilsəsi və erməni siyasi fiqurları əsas rol 

oynayırdılar. Ermənilərin rus ordusuna yardım etməkdə məqsədi torpaqlar ələ keçirmək idisə, ruslar 

tərəfindən ermənilərin, o cümlədən kürdlərin, yunanların milli münaqiĢələrə cəlb edilməsində 

məqsəd Osmanlını parçalamaq idi. 1915-ci ilin aprelində ruslar ermənilərin yardımı ilə ġərqi 

Anadoluda irəliləməkdə, ingilis və fransız donanmaları Çanakkala boğazını sıxıĢdırmaqda, Osmanlı 

orduları müxtəlif cəbhələrdə düĢmən qüvvələriylə savaĢmaqda idilər.(4, s.92)  Bu Ģəraitdə təbii 

olaraq Osmanlı hökuməti hər hansı bir təcili tədbir görmək məcburiyyətində idi. Ermənilər 

həmçinin arxa cəbhələrdə yerli müsəlman kəndlərinə hücum edib qətllər törədirdilər. Osmanlı 

hökuməti bu durumun qarĢısında öncə erməni deputatları və öndəgedənlərini çağıraraq ermənilərin 
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müsəlmanları qətl etmələrini davam edəcəyi halda qarĢılıq alınacağı bildirməklə kifayətlənməmiĢ, 

bu nəticə verməyincə 24 aprel 1915-ci ildə erməni cəmiyyətlərini bağlamıĢ və təĢkilatçılardan 235 

adamı dövlət əleyhinə fəaliyyətdə olma günahına görə həbsə almıĢdır.(4, s.92) Osmanlı hökuməti 

təbii olaraq dövlət əleyhinə fəaliyyət göstərən və düĢmən qüvvələrinə yardım edən ermənilərə qarĢı 

tədbir görmüĢdür. Lakin bugünədək ermənilər bu məsələni erməni soyqırımı adı altında təbliğ edir 

və Türkiyə əleyhinə fəaliyyət göstərirlər. 

Erməni terror təĢkilatlarının əsası hələ 19-cu əsrdə qoyulmuĢdur. Bu təĢkilatların ni-

zamnaməsində və fəaliyyət istiqamətində terrordan istifadə əsas yer tutmuĢdur. 1885-ci ildə 

yaradılan Armenakan və 1887-ci ildə əsası qoyulmuĢ Hnçaq təĢkilatları ermənilərin niyyətlərini 

həyata keçirmək məqsədilə ilk terror addımlarını atmıĢ olur. Təsadüfi deyil ki, Hnçak təĢkilatının 

qarĢıya qoyduğu məqsəd məhz ―böyük ermənistan‖ yaratmaq idi. O cümlədən o da təsadüfi deyil ki, 

bu ideyaların yaranmasına ruslar təkan vermiĢlər. Çunki Osmanlı ilə ədavətdə olan Rusiya Aralıq 

dənizinə çıxıĢ üçün ən yaxĢı vasitə kimi separatizmdən, daha dəqiq desək ermənilərdən istifadədə 

görürüdü. TəĢkilatın əsası Cenevrədə qoyulmuĢdur. Hnçak təĢkilatının nizamnaməsinin 4-cü 

bəndində deyilirdi ki: ―Ġnqlabi hökumət qarĢıya qoyulan məqsədlərə mane olmaq üçün aĢağıdakı 

metodlara əl atmalıdır: təĢkilatlar yaratmaq, təĢkilat və terrorizm insanların daha güclü və cəsarətli 

olmasına xidmət etməlidir.‖(1, s.72) Göründüyü kimi ilk vaxtlar erməni dövləti ilə bağlı planlara 

Osmanlı ərazilərinin Ģərqi daxil idi. Zaman keçdikcə buna müvəffəq ola bilməyən erməni və ruslar 

öz istiqamətini Azərbaycana yönəltdilər.  1890-1892- ci illərdə Hncak erməni terror təĢkilatı üç ildə 

65000 silahsız müsəlmanı – türkləri və kürdləri məhv etmiĢdi.(1, s.74) ―Böyük ermənistan‖ id-

diaları ilə yaradılmıĢ digər erməni terrorçu təĢkilatı 1890-cı ildə əsası qoyulmuĢ DaĢnaksütyün  

olmuĢdur. Əslində siyasi partiya kimi əsası qoyulmuĢ sözügedən təĢkilatlar məhz siyasi 

məqsədlərini həyata keçirmək üçün əsas vasitə kimi terrordan istifadə edirdilər. Təbii ki, bu 

məsələdə Rusiyanın da əməyi az deyildir. Ümumiyyətlə belə bir mülahizə mövcuddur ki, erməni 

terror təĢkilatlarının yaradılmasının arxasında Qafqazdakı rus ordusunun rəhbəri Lores-Melikov 

durmuĢdur. DaĢnaksütyun təĢkilatı daha sonralar yaradılacaq erməni terror təĢkilatları üçün bir növ 

baza rolunu oynadı. Birinci Dünya müharibəsinnən sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini 

devirmək türk və azərbaycan siyasi və ictimai xadimlərini qətlə yetirmək, DaĢnaksütyunun baĢlıca 

məqsədlərinnən biri idi.(9, s.50) DaĢnaksütyun kitabında partiyanın məqsədlərini həyata keçirmək 

üçün tədbirləri göstərilib: 1) hərbi qiyam, öz növbəsində hazırlanmalıdır; 2) ordunun silahlanması 

və təĢkilatı; 3) terror, hakim nümayəndələrinin və binalarının dağıdılması və s.(8, s.9) 

Erməni terrorizminin ən pik nöqtəsi məhz ASALA terror təĢkilatının əsasının qoyulması oldu. 

1975-ci ildə Akop Akopyan və Gevork Acemyan tərəfindən əsası qoyulmuĢ bu təĢkilat həmin dö-

vrün ən geniĢmiqyaslı terror əməliyyatlarını həyata keçirdilər. Bu təĢkilatın da əsas məqsədləri kimi 

―erməni soyqrımı‖nın Türkiyə hökuməti tərəfindən tanınması və buna görə təzminat ödənməsi, o 

cümlədən Türkiyə və Azərbaycana qarĢı ərazi iddiaları göstərilir. Lakin təbii olaraq bu təĢkilatın 

fəaiyyətində maraqlı olan digər tərəflər də mövcud idi.  

Türkiyə əleyhinə fəaliyyət 20-ci əsrin 70-80-ci illərində intensiv hal almıĢdır. Bu dövr 

xüsusilə beynəlxalq terrorizmin formalaĢdığı dövrdür. Ümumiyyətə bu illərdə terrorizmdən siyasi 

məqsədlərçün istifadə bir növ tendensiya halını almıĢdır. Xüsusilə ―soyuq müharibə‖ gediĢində əsas 

güc vasitəsi kimi məhz terrordan istifadə edilməyə baĢlandı. Yeni tarixi Ģərait sübut etdi ki, Osmanlı 

dövləti xəritədən tamamilə silinməmiĢdir. Onun xələfi – Türkiyə artıq tez bir zaman ərzində re-

gionun əsas qüvvələrindən birinə çevrilməyə müvəffəq oldu. Artıq Osmanlı imperiyasının qalıqları 

ilə deyil güclü, vahid Türkiyə Respublikası ilə hesablaĢmaq lazım idi. Əsrlər boyu bu dövlətə qarĢı 

ümumi siyasətini dəyiĢməyən Avropa və Rusiya bu güclü mövqeyə malik subyektin 



411 
 

zəiflədilməsində maraqlı tərəf kimi çıxıĢ edir. 1970-80-ci illərdə bu dövlətlərin dəstəyini qazanan 

ermənilər baĢda ASALA terror təĢkilatı olmaqla Türkiyə diplomatlarına qarĢı silsilə terror aktları 

həyata keçirdilər. Ümumilikdə isə erməni terrorizminin formalaĢması uzun bir tarixi mərhələ 

keçmiĢdir. Türkiyəli tətqiqatçı Yurtsever Cezmiye görə erməni terrorizminin hazırlanmasında a) 

erməni Kilikiya kilsəsinin antitürk təbliğatı; b) Kazaryan adına ingilis Foreign Officedan alınan 

məlumatların ―Osmanlı arxiv sənədləri‖ adı ilə ―erməni soyqırımı‖na qaynaq kimi göstərilmiĢ və 

saxta ssenari hazırlanmıĢdır; c) həkim-pediatr Karajyanın 2 milyon erməninin (!) soyqırıma 

uğradığını ―isbat edən‖ məlumatlarının erməni dini liderləri və siyasətçiləri tərəfindən rəsmi olaraq 

qəbul edilməsi; d) Kilikliya kilsəsi ilə Rum kilsəsinin Türkiyə əleyhinə iĢ birliyi.(6, s.5) Bütün dö-

vrlərdə ermənilərin siyasi məqsədlərinə rəhbərliyi erməni kilsəsi etmiĢdir. Kilikiya kilsəsinin də Tü-

rkiyə əleyhinə fəaliyyəti haqqında faktlar əldə edilmiĢdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, 1970-80-ci illərdə xüsusilə Türkiyə diplomatlarına qarĢı terror 

fəaliyyətinə ASALA erməni terror təĢkilatı rəhbərlik etmiĢdir. 28 ölkənin 38 Ģəhərində dəyiĢik 

Ģəkildə 110 hücum olunmuĢ, bu hücumlarda 42 diplomat türk vətəndaĢı ilə 4 əcnəbi həyatını itirmiĢ, 

15 türk və 66 əcnəbi mülki Ģəxs yaralanmıĢdır.(11) 1975-1991-ci illər ərzində həyat keçirilən terror 

əməliyyatları nəticəsində Türkiyənin Vyanadakı səfiri DanıĢ Turalgil, Parisdəki səfiri Ġsmayıl Erez, 

Beyrutdakı səfirliyin baĢ katibi Oktar Cirit, Vatikandakı səfiri Taha Carıma, Madriddəki səfiri Zəki 

Kuneralpın həyat yoldaĢı, Haaqadakı səfiri Özdemir Beklerin oğlu, Parisdəki səfirliyinin turizm 

müĢaviri Yılmaz Çolpan, Afinadakı səfirliyin attaĢesi Qalib Özmen, Sidneydəki baĢ konsulu ġarık 

Arıyak, Parisdəki səfirliyin iĢçisi Tecelli Arı, Cenevrədəki konsulluğun katibi Mehmet SavaĢ 

Yergüz, Los-Ancelesdəki baĢ konsulu Kemal Arıkan, Bostondakı fəxri konsulu Orhan Gündüz, Lis-

sabondakı səfirliyin attaĢesi Erkut Akbay və həyat yoldaĢı, Ottavadakı səfirliyin hərbi attaĢesi Atilla 

Altıkat, Bolqarıstandakı baĢ konsulluğun attaĢesi Bora Suelkan, Belqraddakı səfiri Qalib Balka, 

Brüsseldəki səfirliyin attaĢesi Dursun Aksoy, Tehrandakı səfirliyin katibi ġadiyə Yöndərin həyat 

yoldaĢı, Vyanadakı səfirliyin müĢaviri Erdoğan Özen, BMT-nin Sosial ĠnkiĢaf və Ġnsan Hüquqları 

Mərkəzinin direktor müavini Ənvər Ergin qətlə yetirilmiĢdir. Adı çəkilən Ģəxslərdən əlavə həmin 

diplomatik nümayəndəliklərin diplomatik və texniki heyəti arasında bu terror hücumları nəticəsində 

həyatını itirənlər və yaralananlar olmuĢdur. Terror aktlarına görə məsuliyyəti əsas etibarilə ASALA 

və Eros erməni terror təĢkilatları öz üzərinə götürmüĢdür. Türkiyəli diplomatlara qarĢı sui-qəsdlərin 

hazırlanması bu terror təĢkilatlarının əsas prinsiplərinə daxil idi. Hələ Yaxın ġərq regionunda 

məskunlaĢmıĢ ermənilər burada terror qruplaĢmaları formalaĢdırmağa baĢlamıĢdılar. Onların bazası 

əsasında Livanda vətəndaĢ müharibəsi zamanı erməni inqlabi təĢkilatı yaradıldı ki, o dünyanın 

müxtəlif ölkələrində türk diplomatlarını öldürmək öhdəliyini götürmüĢdür.(7, s.115) Terror aktları 

göründüyü kimi dünyanın ən müxtəlif ölkələrində - Avstrya, Fransa, Yuqoslaviya, Ġsveçrə, 

Avstraliya, Belçika, Bolqarıstan, Danimarka, Ġspaniya, ABġ və s. yerlərdə həyata keçirilmiĢdir. Bu 

onu nümayiĢ etdirir ki, erməni terrorizmi kifayət qədər güclü bazaya malikdir və beynəlxalq terror-

izmin tərkib hissəsidir. Hələ 1895-ci ildə əsası qoyulmuĢ DaĢnaksütyun partiyasının ni-

zamnaməsində terror fəaliyəti öz yerini almıĢdır.(8, s.9) Bundan əlavə Armenakan, Hnçaq, 

Geqaron, Erməni Azadlıq Cəbhəsi, Demokratik Cəbhə, Ġntiharçılar eskadronu, Orli qrupu və s. er-

məni terror təĢkilatları eyni məqsədlər üçün terrorizmdən istifadə etmiĢlər. Bəs əsl məqsəd nədir? 

Ermənilər ―böyük ermənistan‖ yaratmaq iddiasındadırlar, bundan əlavə qondarma ―erməni 

soyqırımı‖na görə intiqam aldıqlarını iddia edirlər. Lakin hələ bu terror təĢkilatları yaradılarkən 

1915-ci il hadisələri baĢ verməmiĢdir. Buradan aydın olur ki, ən əsas məqsəd Türkiyəyə zərbə 

vurmaq idi. bunun ardınca Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 1990-ci illərdə bizə 

qarĢı silsilə terror əməliyatları da həyata keçirilmiĢdir. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Türkiyəyə 
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zərbə vurmaqda maraqlı tərəflər məhz erməni terrorizmindən istifadə edirlər. Xüsusilə bir ölkənin 

müxtəlif yerlərində missiyalarını həyata keçirən diplomatlarını qətlə yetirmək həmin ölkənin xarici 

siyasətində çox güclü bir zərbədir. Çunki diplomat istənilən ölkənin xaricdəki siması olaraq onun 

beynəlxalq əlaqələrdə əsas subyekti kmi çıxıĢ edir.  

ASALA terror təĢkilatının fəaliyyət dairəsi onun güclü dövlətlər tərəfindən dəstək aldığını 

nümayiĢ etdirir. Təbii ki, heç bir ölkənin məqsədi ermənilər üçün ―böyük ermənistan‖ yaratmaq və 

ya qondarma soyqırıma əsasən ―ədalət‖i bərpa etmək deyil. Hər zaman olduğu kimi kiçik dövlətlər 

böyük dövlətlərin məqsədləri üçün vasitədir. Ən güclü erməni qrupu ASALA həmiĢə geniĢ Ģəkildə 

SSRĠ-yə arxalanıb, onlar həmçinin Ġran tərəfindən böyük dəstək alıblar.(10, s.123) SSRĠ-nin Türki-

yəyə zidd siyasət yeritməsini ənənəvi məqsədlərə bağlamaq olar. Düzdür Türkiyə Republikası yeni 

elan edildiyi zamanda bolĢevik hökuməti Türkiyəyə çox böyük ehtiyac duyduğu silah yardımı 

göstərsə də, özlərini Bizansın xələfi sayan ruslar heç bir zaman bu respublikanın müstəqilliyinə və 

inkiĢafına sakit yanaĢmamıĢlar. Burada həmçinin Rusiyanın əsrlərə bağlı olan ərazi iddiaları da var. 

Son dövrlərdə Rusiyanın Krımla bağlı addımları bir daha nümayiĢ etdirdi ki, onlar öz sələflərinin 

siyasətini hələ də davam etdirirlər. Yəni rusların erməni terrorçularına Türkiyəyə qarĢı dəstək ver-

məsini bununla bağlamaq olar. Lakin Ġran Türkiyə ilə uzun müddət normal münasibətlərdə 

olmuĢdur. Ġki ölkə arasında ciddi problemlər yaĢanmasa da Ġraq məsələsi ilə bağlı bir qədər Ġranda 

Türkiyəyə qarĢı narazılıq formalaĢmıĢdır. Türkiyənin yarım əsrdən çox Avropa Ġttifaqına üzv qəbul 

edilməməsi də Avropada Türkiyəyə qarĢı olan əhval-ruhiyyədən xəbər verir. Erməni terrorizminə 

dəstək verilməsi türk diplomatlarına qarĢı həyata keçirilən terror aktlarının lazımı Ģəkildə araĢdırıl-

mamasından aydın olur. Erməni terroru dönəmində maraqlı olan bir nöqtə Qərb dünyasında hər kəs 

ölkə olaraq terrora qarĢı ikən erməni terrorunun qəbul edilməməklə bərabər qınanmamasıdır.(5, 

s.438) Təbii ki beynəlxalq terrorizm özü güclü dövlətlər tərəfindən idarə olunur. Lakin heç bir 

Ģəkildə bu cinayətlərə qarĢı biganə yanaĢıla bilməz. Belə məlumdur ki, erməni terrorçularına qarĢı 

tədbirlər görülməsi bir sıra çətinliklərlə qarĢılaĢmıĢdır. Hətta Kanada, Fransa, Ġtaliya, Portuqaliya, 

Ġsveç, Ġsveçrə kimi xarici dövlətlər erməni terrorçularını öz qanunları çərçivəsində həbs etməyə 

cəhd etdiklərinə görə hədələnmiĢlər. (2, s.162) 

Terror aktlarının miqyası və xarakteri belə deməyə əsas verir ki, erməni terrorizmi beynəlxalq 

terrorizmin tərkib hissəsi olaraq kifayət qədər ciddi təhlükəli bir cinayət növüdür. Bunu Azərbayca-

na qarĢı silsilə həyata keçirilmiĢ terror aktları da sübut etdi. Beynəlxalq hüququn xüsusilə Avropa 

ölkələrində möhkəmləndiyi bir Ģəraitdə toxunulmazlıq hüququna malik diplomatlara qarĢı hətta 

Ġsveçrə, Avstrya kimi ölkələrdə bu cür terrorların həyata keçirilməsi erməni terrorizminin nə qədər 

güclü dəstək almasından xəbər verir. 
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Начиная с конца ХIX начала ХХ в. особенно актуальными становятся методы 

альтернативного урегулирования споров получившее широкое распространение, как в 

общественности, так и среди юристов в США, Европы, Австралии и начинают проникать в 

правовую практику азиатских стран. Основной причиной популярности альтернативного 

метода разрешения конфликтов является перезагрузка традиционных судов, 

конфиденциальным характером процедур и одной из самых главных считается желание 
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участников конфликтов иметь больший контроль над выбором лиц, которые будут 

урегулировать их конфликтную ситуацию. В современном английском языке этот термин 

четко обозначается аббревиатурой — ADR как Alternative dispute resolution, тогда как в 

Древне Римском праве оно именовались по-разному: internuncius, medium, intercessor, philant-

ropus, interpolator, conciliator, interlocutor,interpres и, наконец, mediator, а в древней Руси  - 

«посредничество», «ходатайство» и  «предложение добрых услуг». 

К основным методам альтернативного урегулирования споров обычно относят 

медиацию, переговоры и арбитраж (третейское разбирательство). Но в мировой практике   

существует так же «смешанные процедуры», частный суд (private judging), переговоры с 

участием посредника (facilitated negotiation, или facilitation); доарбитражное производство, 

независимое заключение эксперта (expert determination), мини-процесс (mini-trial), 

примирительное производство (conciliation), частный суд (private judging), арбитраж-

посредничество (med-arb), судебные конференции (settlement conference),  переговоры с 

помощью компьютерных программ и т.п.  

Рассматривая более детально, следует выделить, что в зарубежных правопорядках 

насчитывается более 20 альтернативных способов урегулирования споров к одним из 

которых относится так же «суд со множеством дверей» (multi-door courthouse).  В рамках 

данной модели предлагается закрепить новые альтернативные процедуры разрешения споров 

непосредственно в рамках судебной системы.  Главная идея – это предложение гражданам в 

здании суда различных процедур разрешения конфликтов, «ориентированных на 

потребителя».  Именно таким образом образовалась прочная связь между судами и 

альтернативными методами разрешения споров.  

 Медиация как ведущий метод разрешения международных споров и конфликтов 

окончательно сформировалась в независимую процедуру с середины 70-х годов ХХ в. с 

работ профессоров Гарвардской школы права Роджер Фишер и Уильям Ури под заголовком 

исследований «Getting to Yes». Суть Гарвардской концепции часто определяемой как 

«совместные действия» исходит из того, что достигнутое в процессе медиации решение 

будет являться взаимовыгодным, нет победителей, нет и проигравших - комбинация «win-

win».  Ставшая бестселлером, данную книгу без преувеличения   можно назвать «Библия 

медиатора».  

В настоящее время медиация как   метод разрешения споров отражена в директиве 

Европейского Парламента и Европейского Совета и она одобрена 27 членами ЕС. Многие 

государства мира уже давно создают законодательную базу для альтернативных способов 

разрешения споров.  В качестве еще одного примера развития медиации можно привести 

опыт Германии. Так же как и в Нидерландах, в ФРГ медиация была «импортирована» из 

США. В Германии, например, принят закон «О поддержки медиации и других процедур 

внесудебного урегулирования конфликтов» 12 января 2011 г.   Можно утверждать, таким 

образом, что вектор развития медиации в Европе во многом повторяет американский.   

 Мирное разрешение международных столкновений отражена в Гаагской Конвенции 

1907 года предусматривающий следующие средства мирного разрешения: переговоры, 

добрые услуги, посредничество, следственная комиссия, арбитраж.  Согласно статье 2 

Гаагской Конвенции 1907 г. государства в случае серьезного разногласия должны 

прибегнуть к добрым услугам или посредничеству одного или нескольких дружественных 

государств. Добрые услуги или посредничество могут предлагать непричастные к 

конкретному спору государства. Оказывающие добрые услуги государство или 
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международная организация не участвуют в переговорах. При посредничестве третья 

сторона вправе участвовать в переговорном процессе и выдвигать предложения по спору. 

Если использование вышеперечисленных способов разрешения конфликтов не привело к 

разрешению, то спор может передаваться в международные инстанции, например, в 

третейский суд, арбитраж или международный судебный орган. Международными 

договорами может непосредственно предусматриваться, какими именно средствами должны 

воспользоваться участники для разрешения спорных вопросов.  

 В 1899 году по решению первой Гаагской мирной конференции был создана 

Постоянная палата третейского суда, ныне являющаяся старейшей организацией для 

разрешения международных споров. 

Принцип мирного разрешения международных споров был вскоре закреплен в ряде 

международных договоров. Так, Договор об отказе от войны в качестве орудия 

национальной политики 1928 г. (Пакт Бриана-Келлога) запретил обращение к войне для 

урегулирования международных споров. Государства — участники Договора признавали, 

что разрешение всех могущих возникнуть между ними споров или конфликтов, какого бы 

характера или какого бы происхождения они ни были, должны «всегда изыскиваться только 

в мирных средствах». 

После второй мировой войны принцип разрешения международных споров мирными 

средствами был зафиксирован и развит в Уставе ООН. 

Согласно Уставу, единственным правомерным способом решения споров и 

разногласий между государствами являются мирные средства: переговоры, обследования, 

посредничество, примирение, арбитраж, судебное разбирательство, обращение к 

региональным органам или соглашениям или иные мирные средства по своему выбору. 

Кроме того, Устав уделяет большое внимание Совету Безопасности ООН, Генеральной 

Ассамблее ООН и Международному Суду ООН как инструментам разрешения 

международных споров. 

В 1970 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята Декларация о принципах 

международного права, в которой подтверждался принцип, «согласно которому государства 

разрешают свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 

подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость». Принцип мирного 

разрешения споров закреплен также в Заключительном акте СБСЕ и многих других 

многосторонних и двусторонних международных договорах. 

В мировой практике с испокон веков существовали три традиционные для 

международного права метода: 

• мирные (pacific), 

• силовые (violent), 

• иные или смешанные (multiple). 

Первоочередное рассматривается мирный способ разрешения конфликтов.  Под 

мирным разрешением понимается взаимно согласованное преодоление причин конфликта. 

Ю. М. Колосов подчеркивает, что при мирном разрешении отсутствует применение 

принуждения в какой-либо форме (Международное право. Учебник/под ред. Ю.М. Колосова 

и Э.С. Кривчиковой. М.: Международные отношения, 2001. С. 304.) 

Исторически, силовые методы играли превалирующую роль в урегулировании 

конфликтов. Около половины кризисов, исследованных в фундаментальном труде Бречера, 

Винкельфельда и Мозера разрешались именно силовым способом 15% кризисов в период с 
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1929 по 1979 годы были разрешены путем проведения милитаризованных акций без 

применения силы (non-violent military). (Winkenfeld .J. Brecher M. Moser Sh. Crises in the twen-

tieth century. Oxford etc.: Pergamon press, 1988. Vol. 1: Handbook of international crises. P. 70).  

Несмотря на кажущуюся эффективность силовых методов разрешения конфликтов, 

истинные противоречия между государствами такими способами в итоге не разрешаются. 

Более сильное государство принуждает слабую сторону конфликта принять свою позицию 

по спорному вопросу. При изменении соотношения сил на международной арене 

неразрешенный конфликт из латентной фазы переходит в реальную и порождает новые. 

К иным способам разрешения конфликтов ученые относят средства, в которых сила 

непосредственно не применяется, но используется для устрашения противника, или 

используются и мирные, и насильственные средства разрешения спора вместе. 

В заключении следует подчеркнуть, что суть переговоров состоит в поисках решений 

по спорным вопросам самими спорящими сторонами путем установления непосредственного 

контакта и достижения соглашения между ними. В данном случае, согласительная практика 

является достаточно гибким и эластичным средством, которое оказывается наиболее 

приемлемым для мирного урегулирования конфликта. 
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Artıq tarix sübut edib ki, hər bir xalqın, dövlətin formalaĢmasında əvəzsiz rolu liderlər 

oynayır. Belə liderlər bizim xalqın tarixində də yetiĢmiĢ, Azərbaycanımızın inkiĢafında, dövlətçili-

yimizin yaranıb möhkəmlənməsində, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılmasında əhəmiyyətli 

rol oynamıĢlar. Onların arasında öz iĢıqlı əməlləri ilə xalqı müstəqilliyə qovuĢdurmuĢ, dövlətçili-

yimizin daha da möhkəmlənməsində mühüm xidmətləri olmuĢ ümummilli lider Heydər Əliyevin 

adı qürur hissi ilə çəkilir. Bütün sahələrdə olduğu kimi ümumilli lider Heydər Əliyevin uzaqgörən 

siyasəti özünü ölkənin miqrasiya siyasətində də göstərmiĢdir. 
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Bəs miqrasiya nədir? Miqrasiya – latın sözü olub (miqratio) bir yerdən baĢqa yerə hərəkət 

etmək, köçmək, yerini dəyiĢmək mənalarını verir. Bir qayda olaraq insanların öz yaĢayıĢ yerlərini 

dəyiĢmələri ilə əlaqədar olan bir prosesdir. (12, s.63) BMT tərəfindən 1958-ci ildə nəĢr edilmiĢ 

lüğətdə miqrasiya ―əhalinin demoqrafik planda hərəkəti və yerdəyiĢməsinin ən mühüm istiqaməti 

kimi‖ izah edilirdi. 1989-cu ildə Miqrasiya üzrə Beynəlxalq TəĢkilatın 59-cu sessiyasında ―miqrasi-

ya‖ və ―miqrant‖ anlayıĢlarına belə Ģərh verilirdi: ―Miqrasiya hər bir dövlətin inkiĢafının ayrılmaz 

hissəsidir. Ġstər insanların tərk etdiyi, istərsə də yaĢamaq üçün seçdikləri dövlətlər, yerdəyiĢmənin 

səbəbindən asılı olmayaraq bu proseslərlə üzləĢirlər‖.(11, s.231) Miqrant – bir dövlətdən digərinə 

hərəkət edən (beynəlxalq təĢkilatların həyata keçirdiyi, beynəlxalq miqrasiya xidmətinə ehtiyacı 

olan) Ģəxsdir. Miqrasiya təbii hadisə olub insan yarandığı zamandan yaranan, tarixən səbəbləri və 

nəticələri dəyiĢən mürəkkəb demoqrafik prosesdir. Ölkənin idarə olunmayan miqrasiya siyasəti 

onun üçün nəinki sosial-iqtisadi, həm də sosial zərbələr vurub xalqın milli genefondunun dəyiĢməsi, 

dövlətçiliyin, milli-mənəvi dəyərlərin məhvinə səbəb ola, ölkədə ekstremist, Ģovinist meyllərin 

yaranması ilə nəticələnə bilər. Təkcə onu demək kifayətdir ki, Beynəlxalq miqrasiya təĢkilatının 

2013-cü ilə olan statistik məlumatlarına əsasən dünya əhalisinin 3.2% və ya 232 milyonu beynəlx-

alq miqrantdır (http://en.wikipedia.org/wiki/Human_migration). 

Nəzəri konseptual əsasları Heydər Əliyev tərəfindən hazırlanan bu siyasət hər Ģeydən əvvəl 

Azərbaycanın suverenliyinə, təhlükəsizliyinə, Azərbaycan xalqının bütövlüyünə, azərbaycançılığa, 

xalqın, dövlətin və vətəndaĢın parlaq gələcəyinə inamla hazırlanmıĢdır. Ümumilli lider özü bu 

haqda belə demiĢdi: ―Ġnsan özü üçün harada xoĢdursa, orada da yaĢayır. Harada o daha yaxĢı 

yaĢayırsa, bunu da edir. Harada ailəsi üçün daha yaxĢı Ģərait əldə edirsə, orada da yaĢayır. Bunların 

hamısı təbii insani keyfiyyətlərdir. Ancaq insan gərək heç vaxt öz milli kökünü, torpağını, vətənini, 

öz dilini unutmasın. Öz dinini yaddan çıxartmasın. Öz milli mənəvi ənələlərini unutmasın‖.  

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra miq¬rasiya proseslərinin tənzimlənməsi 

məsələsi yeni ictimai-iqtisadi formasiyanın ən aktual problemlərindən biri kimi gündəliyə gəlsə də, 

bu istiqamətdə ilk praktiki addımlar yalnız Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə xalqın təkidli 

tələbi ilə hakimiyyətə gəliĢindən sonra atılmıĢdır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 

Əliyev müdrikliyi və uzaqgörənliyi ilə miqrasiya prosesinin mahiyyətini açaraq bu prosesi yüksək 

qiymətləndirmiĢdir: ―Miqrasiya təbii prosesdir, onun qarĢısını almaq olmaz, almaq da lazım deyil 

və ümumən pozitiv xarakter daĢıyır. Dünyada miqrasiya prosesi bütün ölkələrə, xalqlara aiddir‖(8, 

s.4). Azərbaycanın müharibə Ģəraitində yaĢamasını, 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünün 

doğma torpaqlarından didərgin düĢməsini, o cümlədən respublikanın əlveriĢli coğrafi-siyasi məkan-

da yerləĢməsini, əhəmiyyətli tranzit-kommunikasiya imkanlarını nəzərə alan böyük strateq Heydər 

Əliyev daxili və xarici miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi istiqamətində əməli tədbirlər həyata 

keçirmiĢdir. Bu mərhələdən ölkənin gələcəyi ilə bağlı ziddiyyətli fikirlərin, narahatlıqların və 

təhlükələrin aradan qalxması, yaĢayıĢ üçün yeni perspektivlərin açılması xarici ölkələrə miqrasiya 

prosesinin qarĢısını almıĢ, eyni zamanda, əvvəlki illərdə Azərbaycandan köçüb getməyə məcbur 

olan vətəndaĢlar, o cümlədən milli azlıqların nümayəndələri tədricən geriyə qayıtmıĢlar.  Məhz bu 

məqalədə Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan Azərbaycan Respublikasının miqrasiya 

siyasətinin əsas itiqamətlərini, inkiĢaf tendensiyalarını, bu siyasətdə  azərbaycançılıq ide-

ologiyasının təzahürünü və milli-mənəvi dəyərlərin əksini araĢdırmağa çalıĢacağam. 

Yeni dünya düzəninin diktə etdiyi obyektiv gerçəkliklər fonunda hər bir dövlətin milli 

təhlükəsizlik konsepsiyası onun coğrafi mövqeyindən, beynəlxalq münasibətlər sistemindəki yer-

indən, elmi-intellektual potensialından, təbii sərvətlərindən və əmək ehtiyatlarından asılı olaraq 

müxtəlif məqsədlər üzərində qurulmuĢdur. QarĢısıalınmaz qloballaĢma prosesi bütün mütərəqqi 
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cəhətləri ilə yanaĢı, dövlətlərin milli təhlükəsizliyi baxımından xarici və daxili miqrasiyanın da 

çevik mexanizmlər əsasında idarə olunmasını aktual məsələlərdən birinə çevirmiĢdir.  

Ġlk növbədə onu qeyd edək ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliiyini əldə etdikdən sonra miqrasi-

ya axınlarının iki ziddiyyətli faktoruna: konstruktiv və destruktiv meyilli proseslərin təsirinə məruz 

qalmıĢdır(2,s.97). Bir tərəfdən  Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətinin Ģərtləndirdiyi qaçqın, 

məcburi köçkün problemi, sosial-iqtisadi digər tərəfdən Ulu öndərin hakimiyyətə gəlməsi, ―Əsrin 

müqaviləsi‖nin imzalanması, ―Açıq qapı‖ siyasətinin elan edilməsi ilə ölkəyə gələn əcnəbilərin art-

ması. Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu miqrasiya siyasətini aĢağıdakı kimi təsnif etmək 

olar: Məcburi miqrasiyanın tənzimlənməsi, qaçqın və məcburi köçkün problemi; Miqrasiya 

siyasətinin hüquqi əsaslarının iĢlənməsi; Ölkədən kütləvi emiqrasiyanın qarĢısının alınması. Bu 

istiqamətləri qısa da olsa təhlil edək. 

Qeyd edək ki, müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan əsasən miqrasiyanın məcburi növünə 

məruz qalmıĢdır. Azərbaycan keçmiĢ MDB ölkələri arasında qaçqın və məcburi köçkün problemi 

ilə üzləĢmiĢ ilk ölkə olmuĢdur. 1988-ci ildən baĢlayaraq keçmiĢ SSRĠ məkanında münaqiĢə 

ocaqlarının meydana çıxması Azərbaycanda bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün ol-

ması, illərlə formalaĢan iqtisadi əlaqələrin pozulması, müstəqilliyinin ilk illərində respublika daxil-

ində siyasi qarĢıdurmanın mövcud olması, keçid dövrü üçün xarakterik olan sosial-iqtisadi qeyri-

sabitlik, Ermənistanın hərbi təcavüzü və digər səbəblərlə əlaqədar əhalinin məcburi 

yerdəyiĢmələrinin və kortəbii kütləvi axınlarının meydana çıxması nəticəsində miqrasiya prosesləri 

daha da mürəkkəbləĢmiĢ və dövlət səviyyəsində təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsini 

zəruri etmiĢdir. (4, səh. 4) Heydər Əliyevin məcburi miqrasiya probleminin tənzimlənməsi sa-

həsində həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin mahiyyətini  rəhbərliyi dövründə onun tərəfindən im-

zalanan 25 fərman və sərəncam, qəbul edilən 13 qanun, Nazirlər Kabinetinin qəbul etdiyi 152 qərar 

və sərəncam bariz sübut edir. Bütövlükdə məcburi miqrasiyanın idarə olunması sahəsində Ümumilli 

liderin rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı 

beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan hüquqi baza yaradılmıĢdır. Bununla əlaqədar Azərbaycan Respu-

blikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən 20-dən çox fərman və sərəncam   imzalanmıĢdır. 

Prezidentin sərəncamı ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət 

Proqramı" təsdiq olunub, "Məcburi  Köçkünlərin  Sosial  ĠnkiĢaf  Fondu" yaradılıb, bir sıra tədbirlər 

keçirilmiĢdir. Həmçinin, "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüĢ 

Ģəxslərin) statusu haqqında", "Məcburi Köçkünlərin və onlara bərabər tutulan Ģəxslərin sosial müda-

fiəsi haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunları qəbul edilmiĢdir. 

Qaçqınların ilk axını Ermənistanın 1988-1992-ci illərdə planlı Ģəkildə həyata keçirdiyi etnik 

təmizləmə siyasəti nəticəsində tarixən həmin ərazidə yaĢamıĢ azərbaycanlıların son nəfərədək öz 

doğma yurdlarından zorla qovulması ilə baĢlamıĢdır. Eyni zamanda, əvvəllər Gürcüstandan de-

portasiya olunaraq Orta Asiya respublikalarında yerləĢdirilmiĢ, 1990-cı ildə orada baĢ vermiĢ milli 

münaqiĢə zəminində didərgin salınmıĢ məshəti türkləri də Azərbaycanda qaçqın kimi məskun-

laĢmıĢdır. Azərbaycanda, həmçinin Ġran Ġslam Respublikasından, Rusiyadan, Əfqanıstandan, Ġraq 

Respublikasından olan 11 min nəfərədək qaçqın statusu almaq niyyətində olan və sığınacaq axtaran 

Ģəxslər də vardır. 1994-cü ildən baĢlayaraq ölkə iqtisadiyyatına xarici investisiya axınının 

baĢlanması Azərbaycana xarici iĢçi qüvvəsinin gəlməsi ilə, yeni iqtisadi sistemə keçid və ərazilərin 

20%- nin iĢğalından doğan səbəblər nəticəsində isə Azərbaycan vətəndaĢlarının xarici ölkələrə 

iĢləməyə getməsi ilə müĢayiət olunmuĢ və 1998-ci ildən baĢlayaraq respublikada əmək miqrasiyası 

proseslərinin tənzimlənməsi sahəsində nəzərəçarpacaq nəticələr əldə edilmiĢdir. 21 may 1999-cu 

ildə qəbul edilən ―Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüĢ Ģəxslərin) sta-
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tusu haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının Qanunu məcburi miqrasiyanın tənzimlənməsi sa-

həsində tarixi sənədlərdən biri oldu. Qanuna əsasən ―qaçqın‖ - Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaĢı olmayıb, irqi əlamətinə, milliyyətinə, dini etiqadına, müəyyən sosial qrupa mənsubluğuna 

və ya siyasi əqidəsinə görə təqiblərin qurbanı olmaq barəsində tam əsaslı ehtiyat üzündən vətəndaĢı 

olduğu ölkədən kənarda qalan və eyni ehtiyat üzündən həmin ölkənin himayəsindən istifadə edə 

bilməyən və ya istifadə etmək istəməyən, yaxud müəyyən vətəndaĢlığı olmayıb oxĢar hallar 

nəticəsində əvvəl adətən yaĢadığı ölkədən kənarda qalan, ehtiyat üzündən oraya qayıda bilməyən və 

ya qayıtmaq istəməyən Ģəxsdir; ―məcburi köçkün‖ (ölkə daxilində köçürülmüĢ Ģəxs) - Azərbaycan 

Respublikası ərazisində hərbi təcavüz, təbii və texnogen fəlakət nəticəsində daimi yaĢayıĢ yerini 

tərk etməyə məcbur olub baĢqa yerə köçmüĢ Ģəxsdir (5, s.1). 

Müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycan daxili miqrasiyanın sosial-iqtisadi növünə də məruz 

qalmıĢdır. Respublikanın Ermənistanla həmsərhəd olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının, Ağstafa, 

Qazax, Tovuz, Ağcabədi, Gədəbəy, Goranboy və Tərtər rayonlarının sərhədyanı yaĢayıĢ 

məntəqələrindən 100 min nəfərədək azərbaycanlı da hərbi təcavüzə məruz qaldıqlarına görə öz 

daimi yaĢayıĢ yerlərini məcburən tərk etmiĢlər.Xəzər dənizinin səviyyəsinin dəyiĢməsi, torpaq 

sürüĢmələri, sel və digər təbii fəlakətlərlə, habelə meliorasiya iĢlərinin həyata keçirilməsi üçün 

lazımi vəsait və texnikanın olmaması üzündən torpağın ĢoranlaĢması ilə əlaqədar olaraq yaĢayıĢ 

yerlərini dəyiĢməyə məcbur olan ekoloji miqrantlar, eləcə də kənd rayonlarından əmək qabiliyyətli 

əhalinin iĢ yeri tapmaq məqsədilə iri Ģəhərlərə, xüsusilə Bakıya və onun yerləĢdiyi AbĢeron 

yarımadasına axını ilə bağlı sosial-iqtisadi miqrantlar yaranmıĢdır. Bu təkcə daxili miqrasiya ilə 

baĢa çatmamıĢ. 1988-1995-ci illərdə ölkədən əhalinin kütləvi emiqrasiyası ilə nəticələnmiĢdi. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və digər normativ hüquqi aktlara əsasən ölkəmizdə 

hər bir Ģəxsin qanuni olaraq ölkədən getməsi və ölkəyə gəlməsi üçün bütün zəruri Ģərait 

yaradılmıĢdır. Qeyd etmək lazımdır ki, müstəqilliyinin ilk illərində ölkəmizdən emiqrantlar axını 

müəyyən dərəcədə siyasi, milli və etnik xarakter daĢıyırdısa, sonrakı illərdə emiqrasiyanın baĢlıca 

səbəbini iqtisadi motivlər təĢkil etmiĢdir. Müstəqillik əldə olunanadək Azərbaycan iqtisadiyyatı 

digər sovet respublikalarının iqtisadiyyatı ilə sıx əlaqədə olduğundan emiqrasiya sahəsində 

Azərbaycan Respublikasının əsas tərəf müqabilləri keçmiĢ ittifaqa daxil olan ölkələr, xüsusilə də 

Rusiya Federasiyası, Ukrayna və Qazaxıstan respublikaları olmuĢdur. Bununla bərabər, digər xarici 

ölkələrdən Türkiyəyə, Almaniyaya, Hollandiyaya, PolĢaya, Kanadaya və Ġsrailə gedənlər də çox-

almıĢdır. (3, s.32) Lakin ulu öndərin uzaqgörən siyasəti nəticəsində AtəĢkəsin elan olunması, ―Əsrin 

müqaviləsi‖nin imzalanması, 1995-ci ildə Konstitusiyamızın qəbulu ölkəni demokratik inkiĢafa 

doğru apardı və 1998-ci ildən əks dalğa müĢahidə olunmağa baĢladı. Azərbaycan Respublikasında 

bazar münasibətlərinin inkiĢafı istiqamətində aparılan iqtisadi islahatlar, dünyanın aparıcı Ģirkətləri 

ilə imzalanmıĢ və artıq öz bəhrəsini verməyə baĢlayan kontraktlar, tarixi "Ġpək Yolunun" bərpası və 

Azərbaycanın əlveriĢli geosiyasi mövqeyi respublikadan emiqrasiya axınlarının əhəmiyyətli 

dərəcədə azalması ilə nəticələndi. Qeyd edək ki, 2000-ci ildən Qərbi Avropa dövlətlərində qeyri-

leqal qalan azərbaycanlıların könüllü surətdə vətənə qayıtmalarına köməklik məqsədilə BMqT ilə 

birlikdə "Klaster təklifi" adlı Proqram üzrə bir sıra tədbirlər həyata keçirilmiĢ, həmin dövlətlərlə 

"Readmissiya haqqında" saziĢlərin bağlanması imkanları öyrənilmiĢ və nəhayət həmin müza-

kirələrin yekunu olaraq ―Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Ġttifaqı arasında icazəsiz yaĢayan 

Ģəxslərin readmissiyası haqqında‖ SaziĢin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının 

qanunu 30 may 2014-cü ildə qəbul edilmiĢdir. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə miqrasiya siyasəti sahəsində qəbul olunan qanunlar, ver-

ilən fərmanlar, imzalanan beynəlxalq sənədlərlə Azərbaycanda miqrasiyanın idarə olunmasının uz-
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unmüddətli perspektivlər üçün milli strategiyasının müəyyənləĢdirilməsinin və hal-hazırda da 

həmin xəttin yüksək səviyyədə davam etdirilməsinin əsası qoyuldu. Ġlk növbədə qeyd edək ki, 12 

noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi ilə qəbul olunan Konstitusiyamızda miqrasiya 

siyasətinin konstitusion əsasları, insanların bu sahədəki hüquq və azadlıqları məsələsi öz əksini 

tapdı və konstitusion zəmanət almıĢ oldu(2, s.112). Bununla Azərbaycan əcnəbilərə münasibətdə 

milli rejimi müəyyən etdi. Azərbaycan Konstitusiyasının ―Əcnəbilərin və ya vətəndaĢlığı olmayan 

Ģəxslərin hüquqları‖ adlanan 69-cu maddəsində qeyd olundu: 

I.Əcnəbilər və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslər Azərbaycan Respublikasında olarkən, qanunla və 

ya Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilə ilə baĢqa hal nəzərdə tu-

tulmayıbsa, Azərbaycan Respublikasının vətəndaĢları ilə bərabər bütün hüquqlardan istifadə edə 

bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. 

II. Azərbaycan Respublikası ərazisində daimi yaĢayan və ya müvəqqəti qalan əcnəbilərin və 

vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin hüquq və azadlıqları yalnız beynəlxalq hüquq normalarına və 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq məhdudlaĢdırıla bilər.  

Həmin Konstitusiyanın 70-ci maddəsi ilə siyasi sığınacaq hüququ təsbit edildi: 

I. Hamılıqla qəbul edilmiĢ beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq Azərbaycan Respu-

blikası əcnəbilərə və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərə siyasi sığınacaq verir. 

II. Siyasi əqidəsinə görə, habelə Azərbaycan Respublikasında cinayət sayılmayan əmələ görə 

təqib edilən Ģəxslərin baĢqa dövlətə verilməsinə yol verilmir. (1, s.17) 

 Ulu öndər miqrasiya siyasəti sahəsində miqrasiyanın  digər növlərini də tənzimləyən qanun-

vericiliyin zəruriliyini dövlət siyasətinin əsası kimi qəbul etmiĢdi. Bu baxımdan, 1996-cı il 13 mart 

tarixli ―Əcnəbilərin və vətəndaĢlığı olmayan Ģəxslərin hüquqi vəziyyəti haqqında‖ qanunu, 1998-ci 

il 22 dekabr tarixli ―Ġmmiqrasiya haqqında‖  qanunu, 1998-ci il 28 oktyabr tarixli ―Əmək miqrasiya 

haqqında‖ qanunu qeyd etmək olar. 

Ulu öndərin miqrasiya sahəsinə xüsusi diqqət göstərməsi ölkədə bu proseslərin respu-

blikamızın tərəqqisi naminə istiqamətləndirilməsinə Ģərait yaratdı. Belə ki, Azərbaycan dövlətinin 

miqrasiya siyasəti sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığın inkiĢaf etdirməsi, beynəlxalq təĢkilatlarla 

əlaqələrin qurulması, onlara beynəlxalq konvensiyalara qoĢulması, ikitərəfli, regional və qlobal 

səviyyəli əməkdaĢlıq münasibətlərində müstəqil iĢtirakı idi. Azərbaycan dövləti miqrasiya 

məsələlərinin tənzimlənməsi ilə məĢğul olan bir sıra beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıq etməyə 

baĢladı. 1992-ci ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərən BMT QAK-la ölkəmiz arasında səmərəli 

əməkdaĢlıq uğurla inkiĢaf etmiĢdir. 1994–cü il noyabrın 14–də ulu öndər Heydər Əliyevin 

təĢəbbüsü ilə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının iĢtirakıyla ölk-

əmizdə insan hüquqları və miqrasiya məsələlərinə dair beynəlxalq konfransın keçirilməsi mühüm 

əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Üç gün davam edən konfrans dünyanın ölkəmizdəki qaçqınların vəziyyəti 

barədə obyektiv məlumatlandırılması baxımından bir dönüĢ nöqtəsi olmuĢdur. Azərbaycan Respu-

blikası Hökuməti ilə BirləĢmiĢ Millətlər TəĢkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı arasında 1996-cı 

il 9 iyul tarixində Bakı Ģəhərində SaziĢ imzalandı. Bu SaziĢ özündə BMTQAK-nın öz mandatına 

müvafiq olaraq hökumətlə edəcəyi əməkdaĢlığın, ölkədə Ģöbəsinin açılmasının və qəbul edən ölk-

ədə qaçqınların və himayə etdiyi digər Ģəxslərin beynəlxalq müdafiəsi və onlara humanitar yardımın 

göstərilməsi funksiyalarının həyata keçirilməsinin əsas Ģərtlərini əks etdirirdi.  

Miqrasiya sahəsində ölkəmizin əməkdaĢlıq etdiyi təĢkilatlardan biri də dünyada miqrasiya sa-

həsində ən nüfuzlu təĢkilat hesab olunan Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatıdır. 1997-ci ildən baĢlayar-

aq Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatı ilə vətəndaĢlıq çərçivəsində ―Azərbaycanda miqrasiyanın 

idarəetmə potensialının yaradılması adlı xüsusi Proqram‖ həyata keçirilməyə baĢlamıĢdır. 
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Azərbaycanın Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatı ilə əməkdaĢlığı 2000–ci ildən daha da 

geniĢlənmiĢdir. Həmin il Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin təĢkilatın baĢ katibi Brunson Mak 

Kinlinini qəbul etməsi, qarĢılıqlı fikir mübadiləsinin aparılması gələcək əməkdaĢlığın perspek-

tivlərini müəyyənləĢdirmək baxımdan mühüm əhəmiyyət kəsb etmiĢdir. Beynəlxalq Miqrasiya 

TəĢkilatının baĢ katibi Brunson Mak Kinlinin səfərindən sonra, göstərilən bütün əməkdaĢlıq 

fəaliyyətinin nəticəsi olaraq 2001–ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatına üzv qəbul 

edilmiĢdir. Ötən dövr ərzində Beynəlxalq Miqrasiya TəĢkilatının BaĢ katibi ölkəmizə növbəti dəfə 

səfər zamanı Azərbaycanda bu sahədə aparılan islahatları və görülən iĢləri xüsusi qeyd etmiĢ, son 

illər Azərbaycanda gedən iqtisadi inkiĢafı xüsusilə vurğulamıĢdır. 

Bu sahədə ən mühüm beynəlxalq konvensiyalardan biri 1990-cı ildə qəbul olunmuĢ ―Bütün 

əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi üzrə‖ Konvensiyadır. 

Azərbaycan 11 dekabr 1998-ci ildə qəbul etdiyi qanunla bu konvensiyaya qoĢulmuĢdur. Eyni za-

manda 28 oktyabr 1998-ci ildə ―Əmək miqrasiyası haqqında 4 fəsil, 22 maddədən ibarət qanun 

qəbul edilmiĢdi. 

Müstəqilliyin ilk illərindən XX əsrin sonuna qədər ümumilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi 

ilə formalaĢdırılan və həyata keçirilən müstəqil miqrasiya siyasəti dövlətin milli maraqlarına xidmət 

etməklə, beynəlxalq hüquq normalarının tanınması, dövlətlərarası münasibətlərdə çoxĢaxəli 

əməkdaĢlıq müqavilələrinin, saziĢlərin əsasını qoydu. Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində ilk dəfə 

ölkəmiz miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində bərabər hüquqlu subyekt kimi çıxıĢ etdi. Məcbu-

ri qaçqın miqrantların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması, bu haqda həqiqətin dünya birliyinə 

çatdırılmasının, iĢğal altında olan torpaqların qeyri-qanuni miqrasiya, trafik və beynəlxalq terrorizm 

məqsədləri ilə istifadə olunması təhlükəsi barədə həqiqətlərin qətiyyətlə bəyan edilməsinə yönəld-

ilmiĢ siyasət həyata keçirilmiĢdir. AtəĢkəs saziĢi imzalamaqla zorakı miqrasiya axının qarĢısı 

alınmıĢ, məcburi miqrasiya tamamilə dayandırlımıĢdı. Demək olar ki, bütün növ və kateqoriyalar-

dan olan miqrantların siyasi-hüquqi statusunun müəyyən edilməsi üçün qanunlar qəbul edilmiĢdi. 

AtəĢkəsin imzalanması, ―Əsrin müqaviləsi‖nin imzalanması, miqrantların statusu ilə bağlı olan 

hüquqi bazanın yaradılması, iqtisadi faktorlu miqrasiya ənənəsinin qoyulması ölkədəki miqrasiya 

probleminin ən yüksək səviyyədə həll olunması ilə nəticələndi. Beləliklə miqrasiya siyasəti sa-

həsində ümumilli liderin siyasi dühasından qaynaqlanan optimal idarəetmə strategiyasının əsası 

qoyuldu. Müharibə Ģəraitinin davam etməsinə baxmayaraq uğurlu neft strategiyası, iqtisadi siyasəti 

nəticəsində ölkəmiz əcnəbilər üçün ―cəlbedici‖ ölkəyə çevrildi.  

Müasir dünyada ölkələr arasında qarĢılıqlı iqtisadi-siyasi münasibətlərin keyfiyyətcə yeni 

müstəviyə keçməsi, sosial-mədəni həyatın beynəlmiləlləĢməsi, eyni zamanda, milli, irqi, regional 

münaqiĢələrin, fövqəladə vəziyyətlərin və təbii fəlakətlərin doğurduğu problemlər əhalinin kütləvi 

miqrasiyası ilə müĢayiət olunur. Miqrasiya prosesləri ayrı-ayrı qitələrin, dövlətlərin və regionların 

iqtisadi inkiĢafı səviyyəsi ilə sıx surətdə bağlıdır. Ġqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ hegemon dö-

vlətlərlə geridə qalmıĢ ölkələrin əhalisinin yaĢayıĢ səviyyəsində özünü göstərən kəskin fərq mi-

qrasiya proseslərinin əsas səbəblərindən sayılır. Öz ölkələrində normal yaĢayıĢ səviyyələrini təmin 

edə bilməyən insanlar yüksək gəlirli iĢ əldə etmək üçün qanuni, yaxud da qanunsuz yollarla inkiĢaf 

etmiĢ dövlətlərdə məskunlaĢmağa çalıĢırlar. Qeyri-qanuni miqrasiyaya qarĢı mübarizə isə hər bir 

dövlətin əmək bazarının qorunması, iĢsizlik səviyyəsinin müəyyən həddə saxlanılması, eləcə də bu 

neqativ proseslərin doğurduğu beynəlxalq terrorizm, silah-sursat satıĢı, dini-siyasi ekstremizm, 

narkobiznes, insan alveri kimi transmilli cinayətlərin qarĢısının alınmasında vacib rol oynayır. Son 

illərin təhlili göstərir ki, Azərbaycanda müĢahidə olunan sürətli sosial-iqtisadi inkiĢaf, energetika və 

nəqliyyat sahələrində beynəlxalq kommunikasiyaların geniĢlənməsi, eyni zamanda, ölkəmizin ge-
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osiyasi mövqeyi miqrasiya proseslərinin intensivləĢməsinə gətirib çıxarmıĢdır. Bu da öz növbəsində 

ölkənin inkiĢafı və təhlükəsizliyinin təmin edilməsi baxımından milli maraqlara uyğun miqrasiya 

siyasətinin həyata keçirilməsini, onun əsasında miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi məsələlərinin 

təkmilləĢdirilməsini Ģərtləndirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 23 may tarixli 

sərəncamı ilə təsdiq edilmiĢ Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizlik konsepsiyasına əsasən 

təhlükəsizliyin daxili siyasət vasitələri ilə təmin edilməsinin əsas istiqamətlərindən biri də miqrasiya 

siyasəti hesab edilmiĢdir ki, bu da ölkəmizin milli maraqlarının qorunması üçün vacib amil hesab 

edilmiĢdir.  

Bu gün mahir dövlət xadimi Heydər Əliyevin siyasəti onun layiqli davamçısı Prezident cənab 

Ġlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Azərbaycanın geosiyasi vəziyyəti, ölkəmizin qlobal 

enerji layihələrinin tranzitar məkanı kimi investisiya cəlbediciliyi, Respublikadakı sabitlik, 

təhlükəsizlik, sosial–iqtisadi inkiĢaf, yeni–yeni iĢ yerlərinin açılması xarici ölkə vətəndaĢlarının 

Azərbaycanda yaĢamaq, təhsil almaq, iĢləmək marağını artırmıĢdır. Bütün bunlar miqrasiya 

proseslərinin vahid mərkəzdən tənzimlənməsini gündəmə gətirmiĢdir. Bu sahəyə dövlət nəzarətinin 

gücləndirilməsi məqsədi ilə zəruri normativ–hüquqi aktlar qəbul edilmiĢ, bir sıra fərman və sərən-

camlar imzalanmıĢ, bu siyasəti həyata keçirən vahid dövlət qurumu yaradılmıĢdır. Eyni zamanda 

miqrasiya sahəsində qanunvericiliyin sadələĢməsi, Dövlət Miqrasiya Xidmətinin yaradılması, Mi-

qrasiya Məcəlləsinin qəbul edilməsi, miqrasiya sahəsində ―1 pəncərə‖ prinsipinin təsdiq edilməsi 

buna bariz nümunədir. Uğurla reallaĢdırılan miqrasiya siyasəti dövlət müstəqilliyimizin 

möhkəmlənməsinə, milli maraqların təmin olunmasına və ölkəmizin iqtisadi–sosial tərəqqisinə 

xidmət edir. Həmçinin, xalqımızın sosial rifah halının yüksəldilməsində və respublikamızın 

beynəlxalq aləmə sürətli inteqrasiya edərək nüfuzunun daha da güclənməsində həyata keçirilən mi-

qrasiya siyasətinin xüsusi rolu vardır. Ölkə rəhbərliyinin davamlı olaraq həyata keçirdiyi tədbirlər 

miqrasiya proseslərinin vahid və çevik prosedurlar əsasında tənzimlənməsinə, bu sahədə əngəllərin 

tamamilə aradan qaldırılmasına, sənədləĢmənin sadələĢdirilməsinə xidmət edir.  
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ЕГИПЕТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ С ПОЗИЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ ИЗРАИЛЯ 

 

Главным событием XXI века стал парад революций, получивший название «Арабская 

весна». Итогом этой «Арабской весны» стали массовые демонстрации в большинстве 

стран арабского мира, смена руководства некоторых из этих стран (Египет, Тунис, Ливия, 

Йемен), а также непрекращающаяся по сей день гражданская война в Сирии и усиление 

деятельности террористических организаций. Результатом данного процесса стало 

изменение баланса сил в регионе, что не может не отразиться на арабо-израильских 

отношениях. Для обеспечения безопасности Израиля в первую очередь следует учитывать 

любые изменения в политической и общественной жизни двух ближайших соседей, с 

которыми у Израиля всѐ ещѐ остаются нерешѐнные вопросы и бывшие обиды – это Египет 

и Сирия. К тому же радикализация правительства этих стран напрямую грозит войной для 

Израиля, и если со стороны Сирии у него имеются преимущества в виде удерживаемых до 

сих пор Голанских высот, а также продолжении там гражданской войны и борьбы с 

террористами, то в случае с Египтом имеется целый ряд неблагоприятных факторов.  

Ключевые слова: Египетская революция, Египетско-Израильские отношения, оружие 

массового поражения, Синайский полуостров, безопасность Израиля, Хамас. 
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MĠSĠR ĠNQĠLABI ĠSRAĠLĠN TƏHLÜKƏSĠZLĠYĠ NƏZƏRĠNDƏN 

 

XXI əsrin əsas hadisəsi ―Ərəb baharı‖ adlandırılmış inqilablar paradı oldu. Ərəb dünyasının 

bir çox ölkələrində kütləvi nümayişlər, bu ölkələrin bəzilərinin rəhbərliyinin devrilməsi ( Misir, Tu-

nis, Liviya, Yəmən), eləcə də Suriyada bu günə kimi davam edən vətəndaş müharibəsi və bir sıra 

terror təşkilatlarının fəaliyyətinin güclənməsi həmin bu ―Ərəb baharı‖-nın nəticəsi oldu. Bu proses 

bölgədə  güc tarazlığının dəyişməsinə gətirib çıxartdı və bu hal ərəb-israil münasibətlərinə təsir 

göstəməyə bilməz. İsrailin təhlükəsizliyini təmin etmək  üçün onunla ən yaxın qonşu olan və 

hansılarnan ki helə də həll edilməmiş məsələlər və köhnə narazılıqlar olduğu Misir və Suryadakı 

siyasi və ictimai həyatında hər hansı bir dəyişikliyi nəzərə almaq lazımdır. Bundan əlavə, bu 

hökümətlərin radikallaşması İsrailə müharibə təhlükəsi yaradır, və əgər Colan yüksəkliklərinin 

İsrail tərəfindən indiyə kimi əllərində saxlaması və Suriyada gedən vətəndaş müharibəsi ona qarşı 

İsrailin üstünlüyünü təmin edirsə, Misir ilə münasibətdə İsrail üçün bir sıra mənfi amillər mövcud-

dur.  

Açar sözlər: Misir inqilabı, Misir-İsrail münasibətləri, kütləvi qırğın silahı, Sinay yarımadası, 

İsrail təhlükəsizliyi, Həmas. 
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EGYPT’S REVOLUTION FROM POINT OF SECURITY OF ISRAEL 

 

The main event of the XXI century was a parade of revolutions, called "Arab Spring." The re-

sult of this "Arab Spring" was mass demonstrations in most countries of the Arab world, the change 

in governments of some of these countries (Egypt, Tunisia, Libya, Yemen), as well as a never-

ending till present days civil war in Syria and strengthening of the terrorist organizations’ activi-

ties. The global consequence of this process was the change in the balance of power in the region, 

that can not pass without impact on the Arab-Israeli relations. To ensure the security of Israel first 

one should consider every change in the political and social life of the two closest neighbors, with 

whom Israel still has unresolved issues and former resentment – which are Egypt and Syria. In ad-

dition, the radicalization of the latter governments directly threatens war to Israel, and if retention 

of Golan Heights, as well as continuation of the civil war and terrorists’ activities in Syria are ad-

vantageous for Israel, but not in case of Egypt where it provides numerous adverse factors for Isra-

el.  

Key words: Egypt’s revolution, Egypt-Israeli relations, weapons of mass destruction, Sinnay 

peninsula, security of Israel, Hamas. 

 

Революция в Египте с 25 января по 11 февраля 2011 года привела к отставке сначала 

правительства, а затем и президента Хосни Мубарака, находившегося у власти с 1981 

года[1]. В результате революции к власти сначала пришло временное военное правительство, 

а затем на последовавших президентских выборах 2012 года победу одержал кандидат от 

«братьев-мусульман» Мохаммед Мурси, который выполнил своѐ программное обещание 

стать «президентом для всех египтян» и покинул ряды ассоциации «Братьев-мусульман» и 

Партии свободы и справедливости. Руководство США поддержало нового президента[2]. 

После прихода к власти президент Мухаммед Мурси пытался изменить внешнюю политику 

Египта. Его главной задачей являлся отход от прежнего, слишком прозападного курса 

Мубарака, за счет расширения внешнеполитических партнеров. Помимо этого, Мурси 

стремился вернуть Египту голос на региональной и международной арене и действовать 

более самостоятельно [3]. И несмотря на то, что М.Мурси уже не был членом организации 

«Братья мусульмане», тем не менее он был сторонником их идей и даже пытался 

исламизировать страну недемократическими средствами. Подобные действия вели к 

радикализации Египта, что в последствии способствовало бы ухудшению отношений с 

Израилем. Однако уже летом 2013-го года в Египте происходит военный переворот и к 

власти приходит генерал Абдель Фаттах ас-Сиси (президент с мая 2014 года), который пока 

ещѐ не так враждебно настроен к Израилю. На данный момент в Египте всѐ ещѐ происходят 

митинги, хотя и не такие масштабные, всѐ же точно предсказать политическое постоянство 

или же возвращение к власти «Братьев-мусульман» не представляется возможным. 

Правители и политические режимы - есть статический фактор в политике, геополитика 

же представляет собой относительно постоянный, то есть динамический фактор. Поэтому 

для прогнозирования вопросов безопасности Израиля следует исходить из геополитических 

интересов Египта. С точки зрения азиатского направления геополитики Египта имеются пять 

прерогатив внешней политики: 
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1) Вопросы, напрямую связанные с распространением оружия массового поражения; 

2) Вопросы, касающиеся Синайского полуострова (в частности вопрос 

демилитаризации); 

3) Проблемы вокруг Суэцкого канала и пролива Тирана; 

4) Вопросы, связанные с Палестинской автономией и в частности с радикальным 

движением Хамас; 

5) Комплекс вопросов Египетско-Израильских взаимоотношений в целом. 

Усиление позиций радикального движения «Братья мусульмане» в египетском 

обществе и их влияние на политическую составляющую Египта может внести коррективы во 

внешнюю политику этой страны в ущерб Израиля. 

Наличие ОМП у Израиля давно беспокоит соседние с ней страны. Израиль 

декларативно заявляет, что имеющееся у неѐ ядерное оружие разработано ею лишь в 

качестве крайней меры самообороны. Однако Египет так не считает, поэтому много раз 

призывал мировое сообщество надавить на Израиль с целью еѐ разоружения или как 

минимум взять под международный контроль его арсенал.[4] Египет ещѐ с 1981 года 

является участником Договора о нераспространении ядерного оружия , однако не подписал 

Конвенцию о запрещении химического оружия и к тому же не ратифицировал подписанную 

им Конвенцию о биологическом оружии, что по заявлению египетского правительства 

является следствием неприсоединения Израиля к ДНЯО. 

По данному вопросу существует несколько вариантов развития ситуации[5]. Вопреки 

множеству санкций со стороны стран запада, в частности США, Иран не прекратил и не 

приостановил свои ядерные исследования и теперь уже слабо верится, что он на такое 

пойдѐт даже если ему будут угрожать войной или ужесточением санкций. Хотя если эта 

проблема когда-нибудь будет решена, то Египет будет иметь шанс и воспользуется им для 

поднятия вышеуказанного вопроса и убедить Израиль отказаться от своих ядерных запасов. 

Сам Египет остановил свою программу по созданию ядерного оружия в 70-х годах 

прошлого столетия. Уже в январе 2007 года Хосни Мубарак сделал заявление о возможности 

создания Египтом ядерного оружия в ответ на развитие ядерной программы Ирана [6]. Этой 

же политике будет следовать любое последующее правительство, которое приостановит 

свою ядерную программу после аналогичного поступка со стороны иранских властей или же 

если Иран переведѐт свою ядерную программу исключительно в мирное русло и этот 

процесс будет контролировать МАГАТЭ. Однако ядерные разработки требуют не малых 

затрат, что в итоге может разрушить экономику Египта, которая в данный момент и так 

переживает кризис, что в конечном счѐте может подорвать доверие к правительству и 

вылиться в очередную революцию. 

Развитие сотрудничества Египта с другими арабскими странами может в итоге 

привести к созданию ОМП, которое ряд арабских стран гипотетически может создать сам 

или приобрести его у Пакистана. Это разумеется приведѐт к ядерной гонке на всѐм 

пространстве Ближнего Востока и будет способствовать дополнительному напряжению 

между Египтом и Израилем, чего Запад во главе с США попытаются избежать любыми 

способами. 

По другому сценарию если Иран освоит технологии разработки ядерного оружия, то 

США либо атакует Иран, либо предложит арабским странам защиту, в том числе и Египту. 

[7] Но руководство Египта, равно как и других арабских стран, не может верить США на 

слово и идти у них на поводу. Есть вероятность, что Египет может согласиться на такое 
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предложение США в обмен на то, что Израиль пойдѐт на уступку и примет условия 

инспекционного надзора за ядерной инфраструктурой или полностью откажется от ядерного 

оружия. К тому же Египет может заявить, ядерный арсенал Израиля способен 

спровоцировать ядерный конфликт на Ближнем Востоке, что так же затронет и безопасность 

США.  

Касаясь вопроса Синайского полуострова, нужно вспомнить, что он напрямую связан с 

поставками вооружения и проникновением повстанцев в сектор Газа. Ещѐ во время войны в 

Ираке Сирия способствовала беспрепятственному пересечению повстанцами своей границы 

с Ираком. Однако Египет со своей стороны пытался полностью пресечь контрабанду оружия 

и перехода повстанцев в сектор Газа через Синайский полуостров, или же как минимум 

уменьшить их масштабы, хотя данные попытки оказались недостаточно решительными.  

После заключения мирного договора с Израилем в начале 1980-х годов Египет вернул 

себе Синайский полуостров, но с определѐнными ограничениями в плане размещения своей 

военной инфраструктуры на территории полуострова. С того времени Египет стремился к 

полному снятию этих ограничений, чего не хотел Израиль и о чѐм знали в правительстве 

США. Поэтому организация «Межнациональные силы и наблюдатели», в большинстве 

своѐм состоящая из американцев, осуществляла контроль за соблюдением условий договора 

в Синае.  

Уже в 2011 году для борьбы с террористическими и повстанческими организациями 

Египту было разрешено послать свыше тысячи солдат и полицейских сил вместе с военной 

техникой в Синай. В сложившихся обстоятельствах Египет может заявить, что полуостров 

должен снова превратиться в военную базу, как и 60-х годах прошлого века, с целью защиты 

Египта и соседних с ней стран от возможных атак со стороны Ирана или «ИГИЛ». Подобный 

шаг со стороны Египта при его сближении в дальнейшем с Ираном может быть губительным 

для Израиля, поскольку Синайский полуостров станет плацдармом для развѐртывания 

наступления на последнего. Такое развитие ситуации на руку Ирану, который будет 

стараться углубить Египетско-Израильские противоречия. 

По мнению Израиля, любая попытка со стороны Египта изменить существующий 

статус-кво в Синае приведѐт к началу серьѐзного кризиса. В данном случае правительство 

США скорее сделает всѐ возможное, чтобы предотвратить ухудшение Египетско-

Израильских отношений, нежели позволит Египту создать мощную военную 

инфраструктуру на территории полуострова. 

В июле 2009 г. израильская подводная лодка вместе с новейшим ракетным катером 

«Саар-5», с разрешения руководства Египта, пересекли Суэцкий канал и вышли из 

Средиземного в Красное море. Однако эта демонстрация военной мощи, явно адресованная 

Ирану, носила скорее символический характер, поскольку без достаточной поддержки с 

земли и воздуха военно-морские силы, в особенности ракетные катера, уязвимы в водах 

Ирана. Для многих экспертов очевидно, что любая атака Израиля на Иран будет зависеть от 

активных действий израильских ВВС. Очевидно, что новое правительство Египта может 

запретить впредь израильским военным кораблям заходить в воды Суэцкого канала под 

предлогом перекрытия каналов поставки вооружений из Ирана в сектор Газа в Судане или 

Красном море. 

Проливы Тирана являются для Израиля стратегическими пунктами, открывающими 

доступ в Красное море, Восточную Африку и на юг Азии. В 1955 и 1967 годах Египет 

закрывал проливы Тирана, что стало одной из причин последовавших военных конфликтов. 
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В случае кризиса в отношениях Израиля и Египта или Израиля и ООП Египет может вновь 

прибегнуть к блокированию проливов. Однако, объявив, что закрытие проливов - это шаг 

только против израильских военных судов, Египет будет стремиться не к открытому 

конфликту, а к внешнеполитическому лавированию между Израилем, США, общественным 

мнением внутри страны и за рубежом. 

Египетско-Израильское мирное соглашение позволило начать переговоры между 

Израилем и другими арабскими государствами и стимулировало подписание мирного 

договора между Израилем и Иорданией в 1994 году. Египет также стал посредником в 

переговорах между Израилем и ООП. Кроме того, между Египтом и Израилем существует 

сотрудничество в экономике, в частности, в энергетической сфере. Однако, несмотря на эти 

положительные моменты, напряжение в отношениях между странами остаѐтся. Нет никаких 

оснований сомневаться, что новое египетское правительство продолжит поддерживать 

палестинцев в их стремлении к созданию независимого государства на западном берегу реки 

Иордан и в секторе Газа. Египет, заручившись поддержкой со стороны США, будет 

подталкивать руководителей Палестинской автономии и Израиля к продолжению мирных 

переговоров. Для более адекватного понимания ситуации представляется необходимым 

рассмотреть непростые взаимоотношения в стратегических треугольниках Египет-ФАТХ-

Хамас и Египет-Хамас-Израиль. 

До 2007 года в Египте тренировались солдаты ФАТХ для противодействия бойцам 

Хамас. После захвата вооруженными формированиями Хамас сектора Газа летом 2007 году, 

Египет потерял большую часть своего влияния в этой области. Усиление Хамас, в свою 

очередь, укрепило влияние Ирана в секторе Газа, хотя Хамас и не считает себя сателлитом 

Ирана в данном регионе. 

У Хамас, в отличие от ФАТХ, нет поддержки со стороны арабских государств, поэтому 

ему не приходится быть чересчур щепетильным в выборе союзников. В связи с этим, 

руководству Хамас необходимы связи с Египтом, хотя бы в сфере экономики, поскольку 

активность движения ограничена в пределах сектора Газа. В апреле 2011 года Египет 

добился подписания мирного соглашения между ФАТХ и Хамас. Это соглашение может 

послужить неким символом, как и мирное соглашение между Египтом и Израилем. Тем не 

менее, данный шаг также свидетельствует о намерении Хамас принять Египет в качестве 

официального посредника.  

Можно предположить несколько иную вариативность развития событий. В частности, 

Египет, заручившись поддержкой стратегических союзников - США и Израиля может 

попытаться ликвидировать или хотя бы редуцировать связи между Ираном и Хамас. Для 

США и Израиля это был бы оптимальный выход, хотя они предпочли бы, чтобы контроль 

над сектором Газа установил ФАТХ. США могут надеяться, что со временем руководство 

ФАТХ можно будет убедить присоединиться к ООП и отказаться от своих террористических 

методов. Израиль в принципе согласен на переговоры с Хамас, прецедент которых уже был в 

2008 году, когда Египет выступил посредником между Израилем и Хамас. Также 8 сентября 

президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси предложил в пять раз расширить сектор Газа 

за счет территорий на Синайском полуострове, чтобы создать там будущее палестинское 

государство. Однако глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас эту 

идею не поддержал. Расширение Газы должно упростить территориальное размежевание 

на Западном берегу реки Иордан, где палестинцы добиваются восстановления "довоенных" 

границ 1967 года с демонтажем более чем сотни еврейских поселений, в которых живут 300 
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тысяч израильтян. План ас-Сисси предполагает сохранение автономного статуса 

за палестинскими городами Западного берега.[8] 

Со времен заключения мирного соглашения с Израилем в 1979 году Египет постоянно 

развивал свои стратегические отношения с США, что привело к модернизации сил 

национальной обороны -по данным 2011 года Египетская армия насчитывала более 450 000 

солдат, около 3 000 танков и 500 боевых самолетов [9]. В конце 1950-х годов главной 

проблемой для израильской армии была египетская армия [10]. С конца 1970-х годов 

Израиль вкладывал большие средства в оборону, так как он должен был быть готов к 

ведению боевых действий на нескольких фронтах, но в основном со стороны Сирии. Египту 

же, наоборот, не приходилось сталкиваться с чем-то подобным. Ливия на западе и Судан на 

юге не представляли и не представляют серьезную опасность для Египта. Таким образом, 

главной и единственной задачей для Вооруженных сил Египта была подготовка к 

очередному противостоянию с Израилем. В войне 1973 года Египет продемонстрировал 

неплохие военных возможности. Его войска активно пошли в наступление, преодолели 

серьезное препятствие - Суэцкий канал - и смогли противостоять израильским контратакам 

[11]. Однако причиной неудачи для Египта стала неспособность его армии маневрировать в 

открытой пустыне. С тех пор Египет оптимизировал многие показатели боеспособности 

своей армии, однако неясно насколько она отточила навыки маневрирования. В случае если 

Египет решит дислоцировать свои войска на всем Синайском полуострове, это станет 

важным фактором, который в дальнейшем может определить судьбу полуострова. 

В настоящий момент правительство Египта поддерживает мирный договор с Израилем. 

Египет осознает, что в случае войны с Израилем он не сможет надеяться на поставки 

боеприпасов и оружия от США, как ранее рассчитывал на поставки из Советского союза. 

Однако намерения и приоритеты правительства Египта могут довольно быстро измениться и, 

несмотря на все сказанное выше, он может оказаться втянутым в вооруженный конфликт, 

как и в 1967 году. Таким образом, новое правительство Египта стремится укрепить свое 

влияние на Ближнем Востоке, обратившись к Хамас. Однако если потоки вооружений из 

Синайского полуострова в сектор Газа не будут остановлены, увеличатся шансы на конфликт 

между Израилем и Хамас, в который окажется втянут Египет. 

 

Литература: 

 

1. http://www.webcitation.org/6969pBERP 

2. http://www.bbc.co.uk/russian/international/2012/07/120714_clinton_meets_mursi_egypt.

shtml 

3. Мохова И. Новый режим в Египте: возможна ли смена внешней политики // 

Независимая газета. 2012. 1 октября. http://www.ng.ru/courier/2012-10-

01/9_egypt.html  

4. Avner Yaniv. Politics and Strategy in Israel. Tel-Aviv, 1994.,p.150 

5. Berman I. Tightening the Economic Noose - Curbing Iran's Nuclear Ambitions // Middle 

East Quarterly. Summer 2011. http://www.ilanberman.com/10092/tightening-the-

economic-noose 

6. Kaye D., Wehrey F. A Nuclear Iran: The Reactions of Neighbors // Survival. Summer 

2007; Pilat J. The End of the NPT Regime? // International Affairs, 2007. № 83. Vol. 

3. p. 471 



431 
 

7. Miller Brian A. The Kinetics of Confrontation // The Journal of International Security Af-

fairs. Spring 2010. URL: http://www.securityaffairs.org/issues/2010/18/miller.php 

8. http://www.rosbalt.ru/main/2014/09/08/1312780.html 

9. http://www.inss.org.il/upload/(FILE)1280140768.pdf 

10. Eilam E. Egypt: new government, old challenges // Defense & Security Analysis. 2012. 

№ 28. Vol.2. p. 185-191 

11. Pollack Kenneth M. Arabs at War. Lincoln: University of Nebraska Press, 2004. p. 146 

  



432 
 

Бахман НАГИЕВ, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ПУТИ И СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ ЭТНОНАЦИОНАЛЬНЫХ  

И ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ 

 

В статье рассматриваются пути разрешения этнонациональных и 

этнотерриториальных конфликтов, дается определение понятию конфликт. Особое место 

было уделено военному вмешательству и переговорным процессам как способам разрешения 

конфликтов. Кроме того, в статье подчеркивается роль национальной политики в процессе 

урегулирования этнонациональных и этнотерриториальных конфликтов. 
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Məqalədə milli-etnik və etnik-ərazi münaqişələrinin həlli yollarina baxılmış, konflikt terminin 

açıqlaması verilmişdir. Həmçinin hərbi yolla münaqişənin həlli və danışıq prosesləri haqdada 
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The article discusses the ways of solution ethno-national and ethno-territorial conflicts. Spe-

cially investigated the possible influence of military interference and negotiations processes in the 

solution of conflicts. Moreover, in the article emphasizes the role of national politics in the regula-

tion of ethno-national and ethno-territorial conflicts. 
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Конфликты различного характера занимали важное место в истории человечества. В 

принципе, можно выдвинуть версию, что сама всемирная история это и есть история 

конфликтов между различными странами. Ибо не было времени, когда ни одно из 

существующих государств, не имело ни одного внутреннего, или внешнего конфликта 

Проблема конфликта рассматривается в различных областях научного знания. Ее 

изучают такие науки как социология, история, педагогика, философия, психология и ряд 
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других. Каждая из этих наук рассматривает понятие конфликта в своей сфере изучения, 

следствием чего является существование множества видов определения конфликта: 

международный конфликт, этнический, региональный, социальный, семейный и так далее. 

Один из известных исследователей конфликта Бородкин Ф. М. предлагает следующее 

определение данного понятия:  «Конфликт – это такая характеристика взаимодействия, в 

которой не могущие сосуществовать в неизменном виде действия взаимодетерминируют и 

взаимозаменяют друг друга, требуя для этого специальной организации. Вместе с тем любой 

конфликт представляет собой актуализировавшееся противоречие, т.е. воплощенные во 

взаимодействии противостоящие ценности, установки, мотивы. Можно считать очевидным, 

что для своего разрешения противоречие непременно должно воплотиться в действиях в их 

столкновении» (4, стр 123). 

Разрешение конфликта представляет собой действия, которые направлены на 

прекращение вооруженной борьбы, урегулирование противоречий, а так же их устранение 

мирным способом. Целью урегулирования конфликта является нахождение компромисса 

между конфликтующими сторонами. Процесс разрешения конфликта имеет три основных 

направления: 

1. Предупреждение открытых форм вооруженного проявления конфликта. Сюда 

относятся воины, массовые беспорядки и другие.  

2. Перевод конфликта на сферу поиска новых совместных решений, снижение уровня 

враждебности между конфликтующими сторонами. Это направление имеет цель найти 

возможные пути ограничения открытого конфликта и прекращения конфликтных действий. 

3. Устранение причин, которые вызвали конфликт и его разрешение. Основная цель 

этого направления – это выявление и анализ путей разрешения конфликтов.  

Таким образом, конфликт считается разрешенным, если: 

 проблема исчезает с политической карты. 

 решение принимается всеми участниками конфликта, как на уровне элит, так и на 

уровне масс. 

 соглашения воспринимаются всеми участниками в соответствии с их собственными 

системами оценок как справедливое. 

 решение не является ―компромиссным‖, т.к. сторонам не пришлось довольствоваться 

лишь частичной реализацией своих целей. 

 соглашение устанавливает новые позитивные отношения между участниками 

конфликта. 

 участники добровольно принимают условия соглашения без какого-либо давления 

извне. 

 разрешение конфликта должно основываться на изменении глубинных, 

психологических сторон участников конфликта и прежде всего на уровне масс. 

Сегодня существуют различные механизмы, при помощи которых можно урегулировать 

этнонациональные и этнотерриториальные конфликты. Пути и способы урегулирования таких 

конфликтов можно рассматривать по различным критериям. Так, например, выделяют 

военные или силовые и мирные пути разрешения спора, односторонние или совместные 

действия. Говоря об односторонних действиях, имеется в виду нападение или агрессия какой-

либо стороны, а совместные действия – это переговоры, посредничество, арбитраж, суды и так 

далее. 

Важную роль в разрешении этнонациональных и этнотерриториальных конфликтов 
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играет военная форма разрешения конфликтов. Специалисты в этой области выделяют 4 

основные категории военных задач: 

1. Участие в военных операциях. Целью этой задачи является поддержание соглашений 

о контроле над вооружениями, обеспечение свободного передвижения судов в мировом 

океане, проведение миротворческих операций.  

2. Оказание помощи местной, гражданской администрации. Она включает в себя 

обеспечение правопорядка в зоне поддержания мира, обеспечение безопасности границ, 

борьбу с терроризмом и наркоторговлей. 

3. Обеспечение гуманитарной помощи населению при тех или иных ситуациях бедствия. 

4. Организация односторонних военных операций с целью эвакуации мирного населения.  

Особую роль играют миротворческие операции, которые включают в себя: 

1. Установления мира. Сюда относятся дипломатические усилия организаций или 

государств, которые связаны с организацией посредничества и переговоров между 

конфликтующими сторонами. Главной целью здесь выступает достижение соглашения. 

2. Поддержание мира. Это не боевые операции, которые ведутся с согласия сторон, с 

целью выполнения достигнутых соглашений. 

3. Принуждение к миру. В отличии от первых двух, этот метод представляет собой 

ведение боевых операций или же угрозу применения силы, которая имеет своей целью 

принуждение или сдерживание конфликтующих сторон. 

4. Построение мира. Это деятельность, которая осуществляется после завершения 

боевых действий. Она направлена на сохранение политической стабильности в регионах 

конфликтами восстановления экономики. 

Не смотря на все меры и пути, предпринимающиеся для предотвращения конфликтов и 

военных действий, существуют два типа поведения: 

1. Попытка разрешения конфликта с помощью односторонних действий. 

2. Разрешение конфликтов при помощи переговоров и посредников (совместные 

действия).  

Процесс урегулирования этнонациональных и этнотерриториальных конфликтов имеет 

сложную структуру. В ходе работы должны быть четко проанализированы и рассмотрены 

такие составляющие конфликта как причина, повод, сами конфликтующие стороны, их 

позиции, а так же отношение к конфликту. 

Как уже отмечалось, иногда для разрешения конфликта необходимо вооруженное 

вмешательство. Прусский военный теоретик Клаузевиц говорил, что «война есть продолжение 

политики иными словами (именно: насильственными) средствами». В таких случаях, для того, 

чтобы использовать вооруженные силы на территории других государств. Требуется санкция 

международных организаций. При этом, целью вооруженного вмешательства становится 

пресечение военных действий и примирение сторон. Оно дает возможность изменения 

эмоционального фона конфликта, снижает накал страстей и создает условия для переговоров 

противоборствующих сторон. Данный метод был использован в Карабахском, осетино-

ингушетском, грузино-абхазском конфликте.   

Сегодня, приоритетом в разрешении любых конфликтов  являются переговоры.  

Переговорный процесс имеет так же свои правила, и условия ведения. Стороны сперва идут на 

переговоры по первоочередным вопросам, по поводу которого устанавливается перемирие. 

Сюда можно отнести захоронение погибших, обмен пленных, возврат беженцев. Далее 

обсуждаются экономические и социальные вопросы, а политические, как наиболее сложные, 



435 
 

обсуждаются в конце. 

Переговоры должны иметь такой характер, где помимо своих интересов, каждая из 

сторон учитывала бы и позиции оппонента. Нахождение взаимных интересов служит не 

только удовлетворению своих целей, но и целей партнера. Таким образом, цель этого метода 

изменение модели «выигрыш-проигрыш» на «выигрыш-выигрыш». Для эффективности 

переговорного процесса, каждую договоренность важно закреплять юридически. Достижение 

согласия в переговорах становится трудным без участия в нем посредников, которые как 

правило,  выполняют роль арбитра. Каждая из конфликтующих сторон имеет право 

обращаться в международные организации, которые способствуют разрешению конфликтов. 

Арбитраж опирается на нормы конституции, условия прежних договоренностей и нормы 

международного права. 

Почти все исследователи в процессе переговоров выделяют три основных этапа: 

1. Начальный – на этом этапе происходит взаимное исследование, уточнение позиций, и 

интересов сторон. Каждый из участников конфликта стремится получить как можно больше 

информации и найти общие интересы. 

2. Дискуссионный – здесь уже обсуждаются варианты решения конфликта. Каждая из 

сторон, применяя тактические приемы, пытается объяснить целесообразность предложенных 

ею предложений для урегулирования противостояния. Данный этап является самым сложным 

и длительным. 

3. Заключительный – задача этого этапа – согласование позиций и разработка деталей 

соглашения.  После определения рамок соглашения начинается работа над самим текстом. 

По мнению экспертов, соблюдение такой последовательности ведения переговоров 

помогает достижению реальных результатов. В противном случае переговоры могут 

затянуться или кончится провалом. 

Как уже было отмечено, существует множество способов урегулирования конфликтов. 

Их можно свести к трем основным вариантам: 

1. Полная победа одной стороны над другой. В этом случае конфликт разрешается с 

позиции силы, а у побежденной стороны остается чувство национальной обиды. Такие 

конфликты нередко обостряются в будущем, так как горечь поражения передается от 

поколения к поколению и в какой – то момент из латентного состояния переходят в открытое. 

2. Этот вариант рассматривает разрешение конфликта, когда каждая из сторон терпит 

поражение. Она связана с тем, что ни одна из сторон не одержала победы над другой, при этом 

неизбежно истощение обоих сторон. В таком случае стороны обращаются к третьей стороне и 

ищут компромисс. Здесь, как и в первом случае, конфликт переходит в латентное состояние и 

стороны рассматривают друг друга как противники. Вероятность последующей актуализации 

конфликта высока.  

3. Третий вариант рассматривает такой способ разрешения конфликта, когда обе 

стороны взаимно удовлетворены. Устанавливается конструктивное взаимодействия между 

ними и вырабатываются механизмы последующего сотрудничества для решения общих 

проблем. Международные организации в этом случае, берут на себя роль гарантов выполнения 

достигнутых договоренностей. При этих вариантах конфликт переходит в латентное состояние 

на продолжительное время (12, стр. 317-320). 

В разрешении этнонациональных и этнотерриториальных конфликтов нужно отметить 

важную роль четко сбалансированной национальной политики, то есть этнополитики. 

Основные задачи этнополитики можно разделить в соответствии сфер, в которых они 
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закрепляются: 

1. В политической и государственно правовой сфере. Сюда относятся правовые базы для 

урегулирования национальных отношений, достижение согласия, создание равных прав и 

условий для граждан различных национальностей и вероисповеданий. 

2. В социально-экономической сфере. К этим задачам относятся формирование уровня 

социально-экономического развития страны, осуществление специальных программ 

занятости. 

3. В духовной сфере. Главными задачами в данной сфере являются формирование и 

распространение идей духовного единства, дружбы народов, сохранение исторического 

наследия, традиций, обрядов и обычаев этносов, поддержка усилий религиозных организаций 

в миротворческой деятельности. 

4. В области внешней политики. Сюда относится защита национальных меньшинств, 

реализация международных соглашений, осуществление на межгосударственном уровне 

решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев (3, стр. 89-90). 

Процесс разрешения конфликтов всегда имеет сложный характер. Поэтому на 

предупреждении конфликтов должны быть сконцентрированы все силы. Предвидение 

конфликта это возможность вовремя принять нужные меры по предупреждению конфликта и 

скорейшему его разрешению с наименьшими потерями. 
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Müasir dünyanın mühüm xüsusiyyətlərindən biri daim inkiĢaf edən iqtisadi inteqrasiya 

prosesləridir. Ġqtisadi inteqrasiya milli təsərrüfatların uzlaĢması və qarĢılıqlı uyğunlaĢdırılmasını 

özündə ehtiva edir. Ġqtisadi inteqrasiya dövlətlərarası və xarici iqtisadi siyasətlə razılaĢdırılmıĢ 

əmtəə, kapital və xidmətlərin daĢınmasının məhdudlaĢdırılmasının aradan qaldırılması yolu ilə 

təmin edilir. 

Ġqtisadi inteqrasiya prosesləri iĢtirakçı-dövlətlərin razılaĢdırılmıĢ maraqlarına əsaslanır və 

beynəlxalq səviyyədə əməkdaĢlığın bu və ya digər istiqamətində məqsədyönlü qarĢılıqlı fəaliyyəti 

nəzərdə tutur. Beynəlxalq əməkdaĢlıq qloballaĢma miqyasında dünya təsərrüfatının sürətlənən 

beynəlmiləlləĢməsi, beynəlxalq ünsiyyət, dövlətlərin qarĢılıqlı təsiri, beynəlxalq iqtisadi və elmi-

texniki əlaqələrin intensivləĢməsi, müasir qlobal problemlərin artan əhəmiyyəti, onların bütün dö-

vlətlər tərəfindən həll olunmasının zəruriliyi və s. Ģəraitində xüsusən aktualdır. QloballaĢma 

proseslərinin artması Ģəraitində heç bir dövlət iqtisadi, siyasi təcridolunma vəziyyətində inkiĢaf edə 

bilməz. Bu halda beynəlxalq əməkdaĢlıq dövlətlərin öz milli maraqlarının reallaĢmasının xüsusi va-

sitəsi olur. Beynəlxalq əməkdaĢlıq ictimai münasibətlərin müxtəlif sferalarında dövlətlərin mövcud-

luğu və inkiĢafının əsas faktorlarından biridir. Dövlətlərin əməkdaĢlığı müəyyən bir davranıĢ 

qaydasına çevrilmiĢ normativləĢməyə məruz qalaraq ümumi norma təyinatı kəsb etmiĢdir. Dö-

vlətlərin əməkdaĢlıq prinsipi beynəlxalq münasibətlərin, eləcə də «beynəlxalq hüququn əsas prin-

siplərindən biridir». 

Ġnsan fəaliyyətinin elə sferaları vardır ki, təbiətinə görə konkret dövlətin suverenliyi 

çərçivəsindən çıxaraq beynəlxalq səviyyədə tənzimlənməyə ehtiyac duyur. Bunlara, ilk növbədə, 

beynəlxalq ticarət, nəqliyyat, gömrük iĢi aiddir. Bu sahələrin effektiv, münaqiĢəsiz həyata keçməsi 

və inkiĢafı üçün beynəlxalq əməkdaĢlıq mühüm Ģərtdir. Bu mənada beynəlxalq əməkdaĢlıq praktiki 

olaraq insan fəaliyyətinin bütün sferalarında, o cümlədən gömrük iĢi sahəsində də tətbiq edilir. 

Beynəlxalq əməkdaĢlığın davamlılığı müəyyən bir beynəlxalq institusional sistemin də for-

malaĢmasına gətirib çıxarıb. Beynəlxalq münasibətlərin bu və ya digər sferalarında beynəlxalq 

əməkdaĢlıq inkiĢaf etdikcə, dövlətlərin beynəlxalq təĢkilatlar çərçivəsində əməkdaĢlığı daha mühüm 

əhəmiyyət daĢıyır. Bu gün beynəlxalq təĢkilatlar beynəlxalq əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi, 

geniĢlənməsi və dərinləĢməsi iĢində müəyyənedici rol oynayırlar. Belə ki, beynəlxalq təĢkilatlar dö-

vlətlərin bir-biri ilə münasibətində, dövlətlərarası səviyyədə həlli vacib olan məsələlər üzrə operativ 

qərarlar qəbul edir. Operativ qərarlar isə daim fəaliyyət göstərən institusional mexanizmin köməyi 

ilə əldə olunur. Belə mexanizm isə məhz beynəlxalq təĢkilatlardır. Beynəlxalq təĢkilatlar 

çərçivəsində beynəlxalq əməkdaĢlıq müvafiq daimi institusional əsas əldə edir. 

Gömrük iĢi sahəsində ilk təĢkilatların tarixinə nəzər salsaq, görərik ki, bu təĢkilatlar informa-

siya xarakteri daĢıyırdı. Belə ki, 1890-cı ildə Belçika Hökumətinin təĢəbbüsü ilə bağlanmıĢ Gömrük 

tariflərinin nəĢri üzrə Beynəlxalq Ġttifaqın yaradılması haqqında Konvensiya əsasında Beynəlxalq 

Gömrük TəĢkilatı – Gömrük tariflərinin nəĢri üzrə Beynəlxalq Büro yaradılmıĢdır (120, 20). 16 

dekabr 1949-cu ildə isə «5 iyul 1890-ci ildə Brüsseldə imzalanmıĢ Gömrük Tariflərinin nəĢri üzrə 

Beynəlxalq Ġttifaqın yaradılması və müxtəlif dövlətlərin gömrük qayda və tariflərinin tərcüməsi 

üzrə Beynəlxalq Büronun Ġcra Nizamnaməsi haqqında Konvensiyaya dəyiĢikliklərin edilməsi 

barədə» Protokol qəbul edilmiĢdir.  

Gömrük tariflərinin nəĢri üzrə Beynəlxalq Ġttifaqın yaradılması haqqında Konvensiyanın 2-ci 

maddəsinə görə Gömrük tariflərinin nəĢri üzrə Beynəlxalq Büronun əsas vəzifəsi müxtəlif dö-

vlətlərin gömrük tarifi və gömrük qanunvericilikləri haqqında məlumatların sistemləĢdirilməsi, 

nəĢri və yayılmasından ibarət idi. QarĢıya qoyulan məsələləri həll etmək məqsədilə iĢtirakçı-
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dövlətlər hər il xüsusi sənədləri Beynəlxalq Büroya təqdim etmək üzrə məsuliyyət daĢıyırlar. Xüsu-

si sənədlərə: 

1) milli gömrük qanunları və gömrük tarifi;  

2) milli gömrük qanunvericilikləri və tariflərə dəyiĢikliklər edilməsi haqqında əsasnamələr;  

3) əmtəələrin təsnifatı və ya tariflərin tətbiq edilməsi haqqında gömrük təsisatlarının qayda-

ları, təlimatları, milli göstəriĢləri;  

4) qüvvədə olan gömrük tariflərinə bilavasitə aid olan ikitərəfli gömrük saziĢlərinin, beynəlx-

alq konvensiyaların və daxili qanunların mətni aiddir. Bu sənədlərin mətnləri «Beynəlxalq gömrük 

bülleteni» məcmuəsində nəĢr edilirdi. Uzun zaman Gömrük tariflərinin nəĢri üzrə Beynəlxalq Büro 

gömrük xarakterli yeganə təĢkilat olaraq fəaliyyət göstərirdi. Beynəlxalq gömrük iĢinin ayrı-ayrı 

məsələlər, məsələn, gömrük rəsmiləĢdirilməsinin sadələĢdirilməsi, xarici ticarətdə məhdudiyyətlərin 

aradan qaldırılması haqqında məlumatlar, qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində əməkdaĢlıq və s. 

məsələlər əsasən Millətlər Cəmiyyətinin himayəsi altında Cenevrədə 1923 və 1928-ci illərdə 

çağırılmıĢ konfranslarda həll olunurdu. 

1923-cü ildə Cenevrədə Millətlər Cəmiyyəti tərəfindən gömrük rəsmiləĢdirilməsi prosedur-

larının sadələĢdirilməsi üzrə Beynəlxalq Konvensiya imzalanmıĢdır. Həmçinin 1947-ci ildə bir sıra 

gömrük məsələləri Tariflər və ticarət üzrə BaĢ SaziĢə (QATT) daxil edilmiĢdir. Gömrük iĢinin ink-

iĢafı ilə əlaqədar təkcə informasiya mübadiləsi kifayət etmirdi. Buna görə də BMT-nin Avropa 

Ġqtisadi Komissiyası (AĠK) çərçivəsində beynəlxalq əmtəə dövriyyəsinə təsir göstərən sənədlərin və 

gömrük rəsmiləĢdirilməsinin sadələĢdirilməsi məqsədilə bir sıra sənədlər – Əmtəə nümunələrinin və 

reklam materiallarının idxalının yüngülləĢdirilməsi üzrə 7 fevral 1952-ci il tarixli Beynəlxalq Kon-

vensiya, Kommersiya avtonəqliyyat vasitələrinin məhdud müddətdə idxalı haqqında 18 may 1956-

cı il tarixli Gömrük Konvensiyası, Konteynerlər haqqında 18 may 1956-cı il tarixli Gömrük Kon-

vensiyası, Beynəlxalq Yük DaĢımaları (BYD) kitabçasını tətbiq etməklə beynəlxalq yük daĢımaları 

haqqında 15 yanvar 1959-cu il (1975-ci ildə yenidən baxılmıĢ) tarixli Gömrük Konvensiyası, 

Beynəlxalq daĢımalar zamanı istifadə olunan altlıqlara münasibətdə gömrük kargüzarlığı barədə 9 

dekabr 1960-cı il tarixli Avropa Konvensiyası iĢlənib hazırlanmıĢdır. Sonradan adıçəkilən bütün 

aktlar 1950-ci ildə universal beynəlxalq hökumətlərarası təĢkilatın – Gömrük əməkdaĢlığı ġurasının 

(GƏġ) yaradılması iĢində istifadə olunmuĢdur (242, 325-329). Gömrük iĢi sahəsində bu təĢkilatın 

qarĢısında bir sıra, o cümlədən beynəlxalq gömrük saziĢ və tövsiyələrin layihələrinin iĢlənib hazır-

lanması, onların vahid təfsiri və tətbiqi və s. məsələlər qoyulmuĢdur. 

Beynəlxalq hökumətlərarası təĢkilat olaraq Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurasının (Custom Coopera-

tion Council) yaranmasını zəruri edən Ģərtlərdən biri XX əsrin ikinci yarısında dünya bazar 

təsərrüfatında ziddiyyətlərin kəskinləĢməsi və ümumtəsərrüfat əlaqələrinin tənzimlənmə mexaniz-

minin kompleks təkmilləĢdirilməsinə tələbatın artırılması idi. Elmi-texniki inkiĢafın təsiri altında 

məhsulların təkmilləĢdirilməsi xeyrinə dünya ticarətinin əmtəə strukturunda böyük dəyiĢikliklər baĢ 

verir, xarici iqtisadi əlaqələrin yeni sferaları inkiĢaf edir. Bütün bunlar gömrük qaydalarının 

beynəlxalq standartlarının, unifikasiya olunmuĢ gömrük prosedurlarının, əmtəələrin vahid təsni-

fatının iĢlənib hazırlanmasını, o cümlədən bu iĢlərlə xüsusi məĢğul ola bilən xüsusi beynəlxalq 

təĢkilatın yaradılmasını zəruri edir. 

12 sentyabr 1947-ci ildə Avropa Ġqtisadi Kooperasiya üzrə Komitənin 13 Avropa üzv-dövləti 

bir və ya bir neçə Avropadaxili gömrük ittifaqlarının təsis olunması imkanlarının öyrənilməsi üçün 

QATT-ın prinsiplərinə əsaslanan Tədqiqat Qrupunun yaradılması haqqında birgə Bəyannamə qəbul 

edirlər. 1948-ci ildə Tədqiqat Qrupu tərəfindən iki komitə – Ġqtisadi Komitə və Gömrük Komitəsi 
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təsis olunur. Ġqtisadi Komitənin fəaliyyəti sonradan dayandırılmıĢ, onun hüquq və vəzifələri Avro-

pada Ġqtisadi ƏməkdaĢlıq və ĠnkiĢaf TəĢkilatına (AĠƏĠT) keçmiĢdir . 

Gömrük Komitəsi, öz növbəsində, gömrük iĢinin müxtəlif aspektlərinin, o cümlədən gömrük 

prosedurlarının sadələĢdirilməsi və standartlaĢdırılması məqsədilə üzv-dövlətlərin gömrük 

prosedurlarının tədqiq olunması, vahid gömrük nomenklaturası və əmtəələrin gömrük 

qiymətləndirilməsinin unifikasiya olunmuĢ qaydalarının yaradılması ilə məĢğul olurdu. Gömrük 

Komitəsinin fəaliyyəti nəticəsində 15 dekabr 1950-ci ildə Brüsseldə gömrük iĢi sahəsində üç 

beynəlxalq saziĢ: 

1. Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurasının yaradılması haqqında Konvensiya (4 noyabr 1952-ci ildə 

qüvvəyə minmiĢdir); 

2. Gömrük rüsumlarının müəyyən olunması və qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiya (28 

iyul 1953-cü ildə qüvvəyə minmiĢdir); 

3. Gömrük nomenklaturası haqqında Konvensiya (11 sentyabr 1959-cu ildə qüvvəyə 

minmiĢdir) qəbul edilmiĢdir. 

Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurasının yaradılması haqqında Konvensiya əsasında universal 

beynəlxalq gömrük təĢkilatı – Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurası (GƏġ) yaradılmıĢdır. 17 üzv-dövlətin 

iĢtirak etdiyi GƏġ-in təsis konfransı 26 yanvar 1953-cü ildə keçirilmiĢdir. GƏġ-in ali orqanı olan 

iclaslar ildə bir dəfədən az olmayaraq çağırılır və mənzil-qərargahı Brüsseldə yerləĢir. Təsis kon-

fransı yanvar ayının 26-da keçirildiyinə görə hər il yanvarın 26-sı «Beynəlxalq gömrük günü» kimi 

qeyd edilir. 

 GƏġ-in yaradılması haqqında Konvensiya sadə prosedurla istənilən dövlətin ona qoĢulma im-

kanını nəzərdə tutur. Gömrük nomenklaturası üzrə Konvensiyada və Malların gömrük məqsədlərilə 

qiymətləndirilməsi haqqında Konvensiyada müəyyən edilir ki, bu konvensiyalara yalnız GƏġ-in 

təsis edilməsi haqqında Konvensiyanı imzalayan dövlətlər qoĢula bilər. 

GƏġ-in yaradılmasında məqsəd təkcə bu TəĢkilatın himayəsi altında gömrük məsələləri üzrə 

konvensiyaların həyata keçirilməsi üçün zəruri olan icra aparatının yaradılması olmamıĢdır. Bu 

TəĢkilat təsis sənədinə əsasən, daha geniĢ səlahiyyətlərə malikdir. GƏġ dövlətlərin gömrük sistem-

lərinin uzlaĢdırılmasının və vahidliyinin mümkün dərəcədə daha yüksək səviyyəsini təmin etmək və 

gömrük texnikası və gömrük qanunvericiliyinin inkiĢafı və təkmilləĢdirilməsi yolunda ortaya çıxan 

problemlərin öyrənilməsini gücləndirmək kimi səlahiyyətlərə malikdir. 

Dünya ticarətinin sürətli inkiĢafı gömrük iĢinin bazasının təkmilləĢdirilməsinə zərurət 

yaratmıĢdır. Getdikcə daha çox ölkələr gömrük iĢi sahəsində milli sistemlərinin uyğunlaĢdırılması 

yolu ilə milli gömrük sistemlərinin sadələĢdirilməsi və unifikasiyasının zəruriliyini hiss edirlər. Bu 

proseslər GƏġ-in fəaliyyət miqyasına təsir etməyə bilməzdi. Yalnız Avropa çərçivəsində məhdud-

laĢaraq regional təĢkilat sayılan və mövcudluğunun ilk illərində yalnız Qərbi Avropa dövlətlərindən 

ibarət olan GƏġ tədricən dünya miqyasında çoxtərəfli beynəlxalq təĢkilata çevrildi. Qeyri-Avropa 

ölkəsi Pakistan, Misir, Ġndoneziya, Suriya Ərəb Respublikası, Yaponiya və s. GƏġ-ə qoĢularaq üzv-

dövlətlərin sayını artırmıĢdır. 

Fəaliyyət dairəsinin geniĢlənməsi və üzvlərinin sayının kəskin surətdə artması ilə 1994-cü ilin 

oktyabr ayında ġura Ümumdünya Gömrük TəĢkilatına (ÜGT) çevrilmiĢ və bununla da onun 

beynəlxalq hökumətlərarası bir təsisat kimi fəaliyyətə keçidinin tamamlanması baĢa çatmıĢdır. 

Hazırda dünyanın 170-dən çox ölkəsi ÜGT-nin üzvüdür. TəĢkilatın adının dəyiĢdirilməsi bu TəĢki-

latın qlobal xarakterini və daim artan beynəlxalq əhəmiyyətini əks etdirməyə yönəlmiĢdir. 
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GƏġ/ÜGT iĢtirakçı-dövlətlərin gömrük sistemlərinin uyğunluğu və həmahəngliyinin daha 

yüksək səviyyəsinin təmin edilməsi, gömrük texnikası və gömrük qanunvericiliyinin inkiĢafı 

gediĢində əmələ gələn problemlərin öyrənilməsi məqsədilə yaradılmıĢdır. Onun vəzifələrinə:  

a) gömrük iĢi sahəsində dövlətlərin əməkdaĢlığı məsələlərinin öyrənilməsi;  

b) üzvlər üçün tövsiyələr hazırlamaq məqsədilə gömrük qayda və prosedurlarının unifi-

kasiyası sahəsində texniki faktların və iqtisadi aspektlərin qiymətləndirilməsi; 

c) konvensiyaların və onların əlavələrinin hazırlanması;  

d) gömrük prosedurlarına toxunan informasiyanın toplanması;  

e) üzv-dövlətlərin lazımi informasiya ilə təmin edilməsi;  

f) dövlətlər arasında gömrük məsələlərinə dair mübahisələrin həlli;  

g) digər beynəlxalq təĢkilatlarla əməkdaĢlıq aiddir. 

Gömrük sistemi və gömrük qanunvericiliklərinin harmonizasiyasına, gömrük xidmətlərinin 

modernləĢdirilməsinə kömək göstərilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. ÜGT hökumətlərarası təĢki-

lat kimi gömrük xidmətlərinin fəaliyyətinin effektliliyinin artırılmasına çalıĢır və əmindir ki, 

gömrük iĢinə investisiyaların qoyuluĢu beynəlxalq ticarətə investisiya qoyuluĢu deməkdir, bu isə öz 

növbəsində onu göstərir ki, gömrük iĢi problemin özü deyil, problemin həllinin bir hissəsidir . 

ÜGT-nin məqsədi – dünyanın bütün ölkələrində, xüsusilə ciddi iqtisadi islahatların aparıldığı 

ölkələrdə müasir effektli çoxfunksiyalı gömrük xidmətlərinin yaradılmasına və inkiĢaf etdirilməsinə 

yardım etməkdir. Bu məqsədin müasir mərhələdə reallaĢdırılması üçün ÜGT üzvləri tərəfindən 

təĢkilatın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirən Strateji plan qəbul edilmiĢ, gömrük is-

lahatları və onun təkmilləĢməsi Proqramı təsdiq olunmuĢdu. Bu Proqram öz məqsədlərini və onların 

potensial imkanlarının aktivləĢdirilməsi, idarəetmə metodlarının təkmilləĢdirilməsi, təĢkilatın 

strukturunun möhkəmləndirilməsi və müasir gömrük  texnologiyasının tətbiq edilməsi yolu ilə 

həyata keçirmə üsullarının daha dəqiq müəyyənləĢdirməsində milli gömrük xidmətlərinə yardım 

göstərməyə yönəlmiĢdir. 

ÜGT – üzvlərin gömrük məsələlərini bərabər əsaslar üzərində həll etdikləri bir forumdur. Hər 

bir üzvü bir nümayəndə təmsil edir və hər bir üzv bir səs hüququna malikdir. ÜGT-də hazırda rəsmi 

iĢçi dil kimi ingilis, fransız, ispan, rus dillərindən istifadə olunur. ÜGT düzgün və proqno-

zlaĢdırılmıĢ gömrük mühitinin inkiĢafı yolu ilə öz üzvlərinin milli iqtisadi rifahına və sosial müda-

fiəsinə yardım edir ki, bu da beynəlxalq ticarətin çiçəklənməsinə gətirib çıxarır. Təsadüfi deyil ki, 

ÜGT-nin üzvləri beynəlxalq əmtəə və xidmətlər ticarətinin 95%-dən çoxuna nəzarət edir. 2005-ci 

ilin iyununda isə ÜGT-nin ġurası tərəfindən Beynəlxalq ticarətin sadələĢdirilməsi və təhlükəsizli-

yinin təmin olunmasının Çərçivə Standartları qəbul olunmuĢdur. Bu sənədin qəbul olunmasında 

məqsəd – gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi, beynəlxalq ticarət kanallarından terrorçu qru-

pların və cinayətkar sindikatların istifadəsinə yol verməmək və ticari-gömrük mexanizmlərini 

ĢəffaflaĢdırmaq idi. Burada dünya gömrük xidmətləri tərəfindən tətbiq olunacaq sistemin əsas prin-

sipləri müəyyən edilmiĢdir. Bunlar: avtomatlaĢdırılmıĢ gömrük prosedurlarına keçilməsi, avtomatik 

qaydada əvvəlcədən informasiya mübadiləsinin həyata keçirilməsi, nəqliyyat vasitələrinə və kon-

teynerlərə nəzarətdə mütərəqqi texnologiyaların tətbiqi, o cümlədən biznes mühiti ilə əməkdaĢlıq 

münasibətlərinin yaradılmasıdır. 
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Azərbaycan Respublikası tarixində ikinci dəfə özünün dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən 

sonra özünün sərbəst gömrük siyasətini reallaĢdırmağa baĢladı. Lakin bu istiqamətdə bir sıra çətin-

liklər mövcud idi. Əvvələn, Azərbaycan Respublikasında ölkənin bütün sərhədlərini əhatə edə bilən 
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gömrük Ģəbəkəsi yox idi. Ġkincisi, keçmiĢ SSRĠ-nin tərkibində olduğu illərdə vahid gömrük siyasəti 

həyata keçirildiyi üçün milli gömrük siyasəti yaranmıĢdı. Üçüncüsü, milli gömrük kadrların sayı 

olduqca az idi və qısa müddət ərzində belə kadrların hazırlanması üçün lazımı qanunvericilik yox 

idi. Dördüncüsü, Azərbaycanın ərazisinin bir hissəsi Ermənistan separatçı hərbi birləĢmələrinin 

iĢğalı altında olması, bu iĢlərin vaxtında baĢa çatdırılmasına mane olmuĢdur. BeĢincisi, tədris ba-

zasının təĢkili üçün dərslik və tədris vəsaitləri, eləcə də ixtisaslı pedaqoji iĢçilər demək olar ki, yox 

dərəcəsində idi. 

Yuxarıdakı mülahizələrə bir qədər də aydınlıq gətirək. Azərbaycan Respublikasının Rusiya 

Federasiyası və Gürcüstan Respublikası ilə olan dövlət sərhədləri Ģəffaf olduğu üçün bu, indi də 

müəyyən problemlər yaradır. Ermənistan ölkəmizin nəinki 20 faizə yaxın ərazisini, hətta Ġran Ġslam 

Respublikası ilə olan dövlət sərhədinin 100 km-dən çox hissəsini iĢğal altında saxlayır. Bu isə ölk-

ənin gömrük orqanlarına, ölkənin bütün gömrük ərazisinə nəzarət imkanlarına kifayət qədər 

əngəllər yaradır. 

KeçmiĢ SSR Ġttifaqı unitar federasiya quruluĢuna malik olduğuna görə, müttəfiq respu-

blikaların heç birində sərbəst gömrük siyasəti mövcud olmamıĢdır. Sərt imperiya siyasəti bütün 

respublikaları sərbəst gömrük siyasəti yeritməkdən məhrum etdiyi üçün milli gömrük siyasətinin 

formalaĢdırılmasına xeyli vaxt itirmək lazım gəlmiĢdir. Beləliklə, keçmiĢ müttəfiq respublikaların 

milli gömrük siyasətinin yoxluğu hər hansı praktikanın formalaĢmasının qarĢısını almıĢdır (3, 105). 

Müstəqillik əldə edən ölkəmiz bütün sadalanan çətinliklərə baxmayaraq, milli iqtisadiyyatın 

inkiĢaf etdirilməsi, eləcə də tənzimlənməsi ilə eyni vaxtda gömrük orqanlarının müstəqil struktur-

larının təĢkili və fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirdi. Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük 

Komitəsi (DGK) 1992-ci ildə Ümummilli lider H.Ə.Əliyevin gərgin səyi nəticəsində öz təĢkilinə 

nail oldu. Məhz Ümumilli liderin Ģəxsi diqqəti nəticəsində gömrük iĢinin təĢkili üçün lazım olan 

bütün siyası addımlar atıldı. Bu ənənə bu gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti dahi 

H.Ə.Əliyevin layiqli davamçısı Cənab Ġlham Əliyev tərəfindən uğurlu davam etdirilir və bu 

istiqamətdə tarixi uğurlar qazanılmıĢdır.  

Göstərmək zəruridir ki, Azərbaycanın iqtisadi həyatında xarici ticarət əlaqələrinin, eləcə də bu 

əlaqələrin inkiĢaf  etdirilməsinin mühüm rolu vardır. Məlumdur ki, ölkənin milli iqtisadiyyatı onun 

quracağı xarici ticarət  və xarici iqtisadi əlaqələrin  etibarlı sistemdən çox asılıdır. Nəzərə alınsa ki, 

Azərbaycan inkiĢaf etməkdə olan digər ölkələr kimi iqtisadi inkiĢaf səviyyəsinin yüksəldilməsi və 

dünya təsərrüfatı əlaqələri sisteminə inteqrasiya məsələsini paralel Ģəkildə həll etmək niyyətindədir, 

bunun nə qədər əhəmiyyət kəsb etdiyinə əlavə Ģərhə ehtiyac yoxdur. Xatırlatmaq yerinə düĢər ki, 

müasir dünya ticarəti sistemi bütün ölkələrə qarĢı xarici siyasətin sərt tələblərini və məhdud-

laĢdırılması təkliflərini irəli sürür. Ədəbiyyatda göstərildiyi kimi bu səbəbə görə inkiĢaf etməkdə 

olan hər hansı dövlətdə milli iqtisadiyyatın struktur cəhətdən tənzimlənməsinin təmin olunması son 

dərəcə vacib və zəruridir (5,142). 

Milli istehsalı qorumaq üçün iqtisadiyyatın strukturunun yüksəldilməsinə, inkiĢafın strateji 

istiqamətlərində ehtiyatların mərkəzləĢdirilməsinə, bəzi istehlak mallarının ucuzlaĢdırılmasına, 

Azərbaycan mallarına xarici bazarların açılmasına və  s. nail olmaq lazımdır. Ġstehsalın və isteh-

lakın milli struktur xüsusiyyətləri, iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi və digər amillərin xarici ticarətin 

tənzimlənməsi sisteminə kompleks yanaĢma tələb edir. Xarici ticarətin tənzimlənməsi isə idxal-

ixrac əməliyyatlarına xüsusi dövlət nəzarəti tələb edir ki, bu da bilavasitə gömrük iĢinin təĢkili ilə 

bağlıdır. 

Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaĢması ilə bağlı məsələnin təhlilinə keçməzdən 

əvvəl qısa Ģəkildə gömrük iĢinin təĢkili üzərində dayanmağı məqsədəuyğun hesab edirik. Nəzərə 
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almaq lazımdır ki, gömrük iĢinin mahiyyəti və strukturunun izahı və əsaslandırılması yalnız konsep-

tual-nəzəri deyil, həm də praktiki məsələdir və bu, qanunvericiliyin tətbiqi nöqteyi-nəzərindən 

təcrübi əhəmiyyətə malikdir. Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin I maddəsinə uyğun 

olaraq gömrük iĢi dedikdə, bütünlükdə gömrük siyasəti, habelə mal və nəqliyyat vasitələrinin 

Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçirilməsi qaydaları və Ģərtləri, gömrük 

ödəniĢlərinin alınması, gömrük rəsmləĢdirilməsi, gömrük nəzarəti və gömrük siyasətinin həyata 

keçirilməsinin digər vasitələri baĢa düĢülür. 

Göstərmək zəruridir ki, gömrük hüquq normalarının tətbiqinin məkan hüdudlarının 

müəyyənləĢdirilməsi üçün ―gömrük sərhədi‖ məfhumundan istifadə olunur. Bu cəhətdən termi-

nologiyanın iĢlədilməsi və ondan istifadə Ģərtlərinə əməl edilməsinin mühüm nəzəri-praktiki 

əhəmiyyəti vardır. Beləliklə, gömrük sərhədi dedikdə, gömrük ərazisinin perimetrləri – bu ərazinin 

konturlarının hüdudlarından ayıran xətt baĢa düĢülür. AR GM-nin 3-cü maddəsinin 3-cü bəndinə 

uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədidir.  

Yuxarıda ifadə olunanlara istinadən qeyd etmək lazımdır ki, bütün bunların uğurlu davam 

etdirilməsi ölkənin milli iqtisadiyyatının lazımı səviyyədə formalaĢdırılmasından çox asılıdır. 

Ədəbiyyatda haqlı olaraq deyilir ki, hər bir dövlətin iqtisadi-təsərrüfat uğurları onun milli iqtisadiy-

yatının elmi əsaslar üzərində formalaĢdırılmasından, təbii ehtiyatlardan və digər iqtisadi resurslar-

dan məqsədyönlü istifadə edilməsindən və nəhayət, möhkəm qanunvericilik tənzimlənməsindən 

asılıdır (4,76).         

 Deməli, milli iqtisadiyyatın formalaĢdırılması ən ümdə məsələlərdən biridir. Hazırda respu-

blikamız suveren müstəqil dövlət kimi milli iqtisadiyyatını qurmaq yolunda inamla addımlayır. 

Əlbəttdə bu, nisbətən uzun sürən və tədrici proses olmuĢdur. Azərbaycan müstəqil olduqdan sonra 

xeyli müddət keçid dövrü yaĢamıĢ, ölkədə bazar iqtisadiyyatının bərqərar olması sahəsində, hətta 

bir sıra imtahanlardan keçmiĢdir. 

 Respublikamızda müəssisələrin ittifaq tabeliyindən çıxaraq milli istehsal sferalarına 

keçməsi, onların təkrar istehsal əlaqalərindən azad olması və eyni zamanda respublikadaxili bazar 

münasibətlərinə cəlb olunması məhsuldar qüvvələrin inkiĢafının və milli iqtisadiyyatın for-

malaĢmasının zəruri amilinə çevrilmiĢdir. Ġldən-ilə yeni iĢ yerlərinin açılması, yoxsulluğun ən min-

imum həddə endirilməsi respublika rəhbərliyindən gərgin və böyük əmək hesabına baĢa gəlmiĢdir. 

Azərbaycan hazırda iqtisadi cəhətdən intensiv tərəqqi edən dünya ölkələrindən birinə çevrilmiĢdir. 

Qeyd etmək zəruridir ki, bu cəhətdən son 15 il ərzində daha böyük nailiyyətlər qazanılmıĢdır. 

 Azad bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində məhsuldar qüvvələrin tərkib elementi olan hər bir istehsal 

həlqəsi özü üçün ən məqbul və əlveriĢli əlaqə formasını seçməkdə sərbəstdir. Lakin istehsal 

həlqələri keyfiyyətcə yeni iqtisadi Ģəraitdə fəaliyyət göstərir və burada təĢəkkül tapan istehsal 

münasibətləri müstəqil istehsalçıların (sahibkarların) qarĢılıqlı fəaliyyətinin nəticəsi kimi təzahür 

edir. Ölkəmizdə azad, sərbəst sahibkarlıq fəaliyyəti üçün geniĢ imkanlar açılmıĢdır. Azərbaycan 

Respublikası konstitusiyasının 15-ci maddəsinə əsasən ―hər kəs qanunla nəzərdə tutulmuĢ qaydada 

öz imkanlarından, qabiliyyətindən və əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaĢına və baĢqaları ilə 

birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti və ya qanunla qadağan edilməmiĢ digər iqtisadi fəaliyyət növü 

ilə məĢğul ola bilər‖.  

 Göründüyü kimi, iqtisadi sistemin əsaslı məsələlərindən biri də mülkiyyət məsələsidir. 

Ġstehsal münasibətləri özünün bütün spesifik əlamətlərini mülkiyyətdə biruzə verir. Mülkiyyət və 

istehsalın uyğunsuzluğu hökmən iqtisadi yüksəliĢ stimullarının zəiflləməsinə gətirib çıxarır. 

Böhrandan çıxmaq üçün ya dövlət mülkiyyətinin saxlanmasının və möhkəmləndirilməsini zərurili-
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yini qəbul etməli, ya da mülkiyyət münasibətlərinin cəmiyyətin yeni iqtisadi bazisinə uyğunluğunu 

təmin etməklə məhsuldar qüvvələrin sürətli inkiĢafına təkan verilməlidir. 

 Hazırda respublikamız üçün iqtisadi siyasətdə ən mühüm məsələlərdən biri də iqtisadiyyatda 

sahələrarası və ərazi tarazlığının tənzimlənməsi üzrə struktur siyasətidir. Çox vacibdir ki, ümummil-

li mənafelər nəzərdə alınmaqla istehsal prosesinin son məhsul həddinə çatdıran təkrar istehsal sxe-

minin tətbiqi iĢi təmin edilsin. Respublika iqtisadiyyatında təkrar istehsalın bütün fazaları əhatə 

olunarsa, məcmu ictimai məhsulun natural dəyər və formalarında hərəkətinin daxili mərhələləri də 

tam əhatə olunar və nəticədə respublikada əmək məsrəflərinin, əmtəələrin obyektiv qiymət bazasını, 

əmək haqqı, ümumi daxili məhsul və s. əsas iqtisadi göstəriciləri real müəyyən etmək imkanı ya-

ranar. 

 Ġqtisadi ədəbiyyatda qeyd edilir ki, müasir struktur siyasətini həyata keçirilməsində ilk 

addım kimi istehsal müəssisələri arasında ―istehsal-istehlak‖ xətti ilə çatıĢmayan həlqələrin bərpası 

və ya yenidən yaradılması olmalıdır. Bundan ötrü özəl sahibkarlığı, xarici kapitalı maraqlandırmaq 

üçün vergi-gömrük, kredit siyasətində müvafiq dəyiĢikliklər aparılması, müəyyən güzəĢtlərin 

nəzərdə tutulması lazım gələcəkdir (4, 91). 

 Milli iqtisadiyyatın formalaĢmasında mühüm əhəmiyyətli məsələlərdən biri də iqtisadi 

təhlükəsizliyin təmin olunmasıdır. Ġqtisadi təhlükəsizlik dedikdə, yeni yaranmaqda və dirçəlməkdə 

olan respublika iqtisadiyyatına hər cür mənfi xarici iqtisadi və siyasi xarakterli təsirlərdən qorumaq 

üçün görülən tədbirlər sistemi baĢa düĢülür. 

 Bu respublikamızın xarici ölkələrlə əlveriĢli inteqrasiya əlaqələrinin saxlanması ilə yanaĢı, 

daxili bazarın xarici diktatdan, rəqabətdən qorunması əsas vəzifələrdən biridir. Bundan ötrü idxal və 

ixrac proseslərindən milli mənafelərə xidmət edən, ilk növbədə daxili bazarın müdafiə olunmasını 

təmin edən gömrük, vergi və kredit siyasətinin həyata keçirilməsi mexanizmləri daha da 

gücləndirilməlidir. ġübhəsiz ki, bunsuz daxildə tamlıq təĢkil edən iqtisadi sistem və milli iqtisadi 

mənafelərin daĢıyıcılarının formalaĢdırılması məsələlərinin həlli müəyyən çətinliklərlə qarĢılaĢa 

bilər.  

 Ġqtisadiyyatın daxili bütövlüyünə malik olmayan hər hansı bir dövlətdə milli birlik amili ön 

plana çıxır və bu amil ölkənin bütün potensial imkanlarını əlaqələndirir və milli iqtisadiyyatın for-

malaĢmasında aparıcı qüvvə rolunu oynayır (3,107). Belə bir Ģəraitdə iqtisadi sistemin xarakterik 

xüsusiyyətlərindən biri qismində də onun inkiĢaf və idarə olunmasında bilavasitə milli təsərrüfat 

təcrübəsindən bacarıqla, məqsədyönlü surətdə istifadə edilməsidir. 

 Beləliklə, Azərbaycan öz milli iqtisadiyyatını formalaĢdırarkən aĢağıdakı prinsipləri əsas 

götürməlidir: 

1. əsasən öz gücünə, potensial imkanlarına arxalanmaq (bu prinsip milli iqtisadiyyatın 

təhlükəsiz və sabit inkiĢafını təmin edir: Azərbaycan bu istiqamətdə artıq uğurlu addımlar atmıĢdır); 

2. milli ənənələrə arxalanmaq və onları yaĢatmaq (bu prinsip Azərbaycan xalqını öz məhsul-

ları ilə dünyanın əksər yerlərində tanımağa xidmət edir); 

3. milli iqtisadiyyatın formalaĢması prosesində konkret tarixi Ģəraitin nəzərə alınması (ölk-

əmiz bu cəhətdən də xeyli nailiyyətlər qazanmıĢdır); 

4. müxtəlif iqtisadi sistemlərin ən optimal bazar modellərindən milli mənafelərimizə uyğun 

istifadə edilməsi (Azərbaycanın inteqrativ iqtisadi fəaliyyəti bu sahədə də müəyyən müvəffəqiy-

yətlərin mövcudluğundan xəbər verir); 

5. Azərbaycan iqtisadiyyatının formalaĢdırıldığı zaman yalnız milli çərçivədə qalmaqla 

kifayətlənməmək, iqtisadi cəhətdən inkiĢaf etmiĢ dünya dövlətlərinin iqtisadi təcrübəsindən istifadə 

və həmin təcrübəni milli iqtisadiyyatın formalaĢmasında tətbiq etmək.  
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        Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaĢmasında mühüm zəminlərdən biri qismində 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkiĢaf etdirilməsi, eləcə də bu prosesdə obyektiv zəruriliyin nəzərə 

alınması çıxıĢ edir. 

Dünya birliyinin praktikası Ģəhadət verir ki, dövlətlər arasında qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələrsiz 

milli iqtisadiyyatın dirçəldilməsi nisbi çətinliklərlə üzləĢir. Məhz buna görə də beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələr daim artır və geniĢlənir. Demokratik inkiĢaf yolunu tutmuĢ bütün dünya dövlətləri bunda 

son dərəcə maraqlıdır. Bu prosesin obyektiv zəruriliyinə və əsaslarına aĢağıdakıları aid etmək olar: 

a) ümumdünya əmək bölgüsü; 

b) təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləĢdirilməsi. 

Özünün iqtisadi maraq və mənafe dairəsindən çıxıĢ edən hər bir dövlət baĢqa dövlətlərlə 

həmiĢə qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələr yaratmağa və bunun qanunvericilik normaları (həm beynəlxalq 

hüquq normaları, müxtəlif saziĢ, konvensiya və müqavilələr, eləcə də milli qanunlar) vasitəsilə 

tənzimlənməsinə nail olmağa səy göstərir. Ġdeoloji, siyasi, elmi-mədəni, iqtisadi, dini və digər 

fərqlər dünya dövlətlərinin inteqrasiyasının qaĢısını almaq iqtidarında deyildir. 

Bu da təsadüfü deyil. Çünki həmin inteqrasiya prosesinin əsasını dünyanın bütün iqtisadi, 

elmi-texniki potensialı, intellektual fikrin texnoloji sıçrayıĢ edilməsi üçün səfərbər olunması, habelə 

insan zəkasının ən yüksək nəticələrindən insanlıq naminə istifadə olunması təĢkil edir. 

Müasir dünyanın vəhdətini, dünya xaqlarının birliyini Ģərtləndirən amillər sırasına bəĢəriyyəti 

narahat edən aĢağıdakı qlobal problemləri də aid etmək lazımdır: 

1. nüvə müharibəsinin qarĢısının alınması; 

2. zəif inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadi geriliyinin aradan qaldırılmsı; 

3. dünya enerji, xammal, ərzaq və demoqrafiya problemlərinin həlli; 

4. kosmos və dünya okeanı sərvətlərinin dinc məqsədlər üçün mənimsənilməsi; 

5. təhlükəli xəstəliklərin müalicəsi və aradan qaldırılması və s. 

Xarici ticarətin nəzəri müddəaları dünya təcrübəsi sınaqlarından keçmiĢ, müasir ümumdünya 

təsərrüfatında özünün tam təcəssümünü tapmıĢdır. Məsələn, Yaponiya çoxlu və mükəmməl ali təh-

sil almıĢ yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə malikdir. Burada ixtisaslı əmək ucuzdur, təbii ehtiyatlar isə 

məhdudur. Buna görə də Yaponiyada az xammal və material tutumlu, lakin yüksək ixtisaslı əmək 

tələb edən əĢyaların (məsələn, video, televideo və s. bu kimi texnika) istehsalı səmərəlidir. Əksinə, 

Avstraliya böyük torpaq sahəsinə, lakin azsaylı insan və kapital ehtiyatlarına malikdir. Ona görə də 

burada torpaqla bağlı məhsulların – taxılın, yunun, ətin və s. istehsalı ucuzdur. Braziliyada isə 

tropik iqlimin, məhsuldar torpaqların, bol ixtisassız əməyin olması ucuz kofe (qəhvə) istehsalı üçün 

sərfəlidir. 

Dünya birliyinin  iqtisadi əlaqələrinin əsasını təĢkil edən obyektiv meyarlarla  

qiymətləndirdikdə Azərbaycanın dünya iqtisadi inteqrasiyasına qovuĢmasını Ģərtləndirən (tələb 

edən) amillərə aĢağıdakıları (ölkəmiz hazırkı mərhələdə iqtisadi inteqrasiyanın fəal iĢtirakçısıdır) 

aid etmək olar: 

1. Azərbaycan ilk növbədə coğrafi cəhətdən məkanının əlveriĢli ərazidə və mülayim 

qurĢağında yerləĢməsi ilə dünyanın diqqətini cəlb edir. Ölkəmiz Avropada enerji təminatında böyük 

rol oynaya bilən dövlət kimi tanınır. Burada xarici iqtisadi əlaqələrin yaradılması üçün əlavə xərclər 

tələb olunmur; 

2. Respublikanın kifayət qədər təbii resurslara və insan resurslarına, xammal ehtiyatlarına 

malik olmaqda xeyli üstünlükləri (neft, qaz, tütün, barama, balıq kürüsü, sitrus bitkiləri, müxtəlif 

mineral ehtiyatlarla zəngin olması və s.) vardır. Ölkəmizin indiki iqtisadi inkiĢaf sürəti təsdiq edir 

ki, yuxarıda adları çəkilən ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunur; 
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3. Ölkənin ayrı-ayrı istehsal sahələrinin ən müasir avadanlıqları və texnologiya (bunların 

demək olar ki, hamısı beynəlxalq standartlara tam cavab verir) ilə təmin olunması; 

4. Respublikanın hazırda beynəlxalq iqtisadi əməkdaĢlığın nəticələrindən istifadə edib öz 

daxili iqtisadi problemlərini həll etmək sahəsində zəruri olan imkanları əldə etməsi və s. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan siyasi müstəqilliyini yaxın olan keçmiĢdə qazanmıĢ 

ölkədir. Belə qısa müddət ərzində indiki tərəqqini əldə etmək o qədər də asan olmamıĢdır. Bu 

cəhətdən Respublika rəhbərliyinin böyük əməyi danılmazdır. Dünyanın çox nadir ölkələri belə ink-

iĢaf sürətinə malik olub. Hazırda dünya birliyinin iqtisadi cəhətdən elə fövqəldövlətləri vardır ki, 

onların idxal etdiyi məhsullar Azərbaycanda istehsal olunan mallarla müqayisəyə gələ bilməzlər.  

Məsələn, xarici ticarət nəzəriyyəsinin müddəalarına əməl olunduğu ABġ kimi yüksək inkiĢaf 

etmiĢ bir ölkənin müəyyən istehsal sahələri banan, kakao-bob, qəhvə, çay, ipək-xammal, nikel, 

qalay, natural kauçuk və almaz kimi məhsulların idxalından asılıdır.  

Hazırda ölkənin müharibə Ģəraitində olmasına baxmayaraq, xarici ticarət əlaqələri mükəmməl 

bazar iqtisadiyyatı mexanizminin potensialından səmərəli istifadə edir. Artıq son 10 il ərzində 

respublikanın mövcud ixracat potensialından da düzgün istifadə edilməsi nəticəsində iqtisadi 

əlaqələrin tənzimlənməsi mexanizmi tam iĢlək vəziyyətindədir. Milli valyuta sabitləĢmiĢ, ümumiy-

yətlə iqtisadi islahatların vaxtında və gücləndirilmiĢ rejimdə aparılması respublikanın xarici ticarət 

fəaliyyətinə və iqtisadi əlaqlərin tənzimlənməsinə güclü təkan vermiĢdir.  

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsinin mühüm formalarından biri respu-

blika iqtisadiyyatına xarici investisiya qoyuluĢudur. Bu cəhətdən də ölkəmiz dünyanın inkiĢaf etmiĢ 

dövlətlərini diqqət və marağını özünə daha geniĢ dairədə cəlb etməkdədir. Son dərəcə müsbət haldır 

ki, XX yüzilliyin son illərindən fərqli olaraq son 10 ildə qeyri-neft sektoruna investisiya 

qoyuluĢunun həcmi artmıĢdır.  

Bütün bu amil və göstəricilər Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının yetkinlik dərəcəsini əks 

etdirir. Ölkənin iqtisadi inkiĢafına dərin inam yaranmıĢdır. Bunu təkcə öz mütəxəssislərimiz deyil, 

xarici mütəxəssislər də etiraf edirlər. Ölkə daxilində sabit iqtisadi və siyasi vəziyyət hökm sürür. 

Xarici sahibkarların mülkiyyət hüquqları lazımı səviyyədə qorunur. Xüsusi sahibkarlıq hərtərəfli 

Ģəkildə həvəsləndirilir. Əhalinin iĢgüzar fəallığı durmadan artır. Xarici iqtisadi fəaliyyətin liber-

allaĢdırılması da qeyd olunan  amillər sırasındadır.  

Son zamanlar xarici investorlara müəyyən güzəĢtli vergi və gömrük ödəniĢləri sistemi tətbiq 

olunur. Məsələn, onlar xaricdən istehsal avadanlıqları gətirdikdə gömrük rusumundan və idxal 

vergisindən azad olunurlar. Onlara öz məhsullarını lisenziyasız ixrac etmək hüququ verilir. 

Azərbaycanın xarici iqtisadi əlaqələrində mahiyyətcə yeni olan son dövr hadisələrindən biri 

onun bir sıra nüfuzlu beynəlxalq iqtisadi təĢkilatlara üzv qəbul edilməsidir. Bu təĢkilatlardan biri 

Beynəlxalq Yenidənqurma və ĠnkiĢaf Bankı (BYĠB) və Beynəlxalq Valyuta Fondudur (BVF). 

BYĠB və BVF BMT-nin ixtisaslaĢdırılmıĢ təĢkilatlardır. Bundan baĢqa, Azərbaycan Beynəlxalq 

Gömrük TəĢkilatı ilə də əməkdaĢlıq edir. 
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Понятие о конкурентоспособности предстало широкому вниманию в конце прошлого 

века. Впервые о конкурентоспособности заговорил американский экономист и профессор, 
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Майкл Портер (Michael Eugene Porter), специалист в области изучения экономической 

конкуренции. Его перу принадлежит книга «Международная конкуренция: Конкурентные 

преимущества стран» [2]. Он определяет конкурентоспособность как «свойство товара, 

услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там 

аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных 

отношений», и выделяет то «поле для игры», которое «каждая страна создает и использует 

для развития различных отраслей своей экономики» [2].  

 

Эти атрибуты таковы: 

1. Состояние факторов производства. Обеспеченность страны факторами производства, 

такими, как квалифицированная рабочая сила или инфраструктура, необходимая для 

конкурентоспособности данной отрасли экономики. 

2. Состояние спроса. Характер спроса внутреннего рынка на продукцию или услуги 

данной отрасли. 

3. Состояние смежных и вспомогательных отраслей. Наличие или отсутствие в стране 

отраслей-поставщиков и других смежных отраслей экономики, конкурентоспособных на 

международном уровне. 

4. Стратегия, структура и соперничество фирм. Существующие в стране условия, 

определяющие методы создания фирм, их организацию и управление, а также характер 

соперничества на внутреннем рынке [2]. 

С тех пор понятие конкурентоспособности расширилось, и сегодня оно имеет 

множество методик измерения.  

Так, например, Индекс глобальной конкурентоспособности (The Global Competitiveness 

Index) рассчитан по методике Всемирного экономического форума (World Economic Forum) 

и рассматривает конкурентоспособность с позиций институтов страны, способствующих 

обеспечению стабильных темпов экономического роста [7]. 

Стоит уделить внимание схеме, по которой происходит вычисление итогового 

показателя. Рейтинг Всемирного Экономического Форума подразделяет страны на 

определенные группы со следующими критериями: дохода ВВП на душу населения [4]: 

 

1. ниже 2000 долларов на душу; 

2. от 2000 до 3000 

3. от 3000 до 9000 

4. от 9000 до 17000 

5. выше 17000 долларов. 

 

Каждый из пяти вышеперечисленных пунктов имеет соответствующее экономическое 

определение. Если записать в виде таблицы, то соответствие будет выглядеть примерно 

следующим образом [4]: 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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1. ниже 2000 долларов на душу 
стадия 

«факторов производства» 

2. от 2000 до 3000 

переходная стадия 

«факторы производства» - 

«эффективность» 

3. от 3000 до 9000 
стадия 

«эффективности» 

4. от 9000 до 17000 

переходная 

«эффективность» - 

«инновации» 

5. выше 17000 долларов 
стадия 

«инноваций» 

 

Таблица 1. Стадии экономики, градация по уровню ВВП на душу населения [4] 

 

Попробуем разобраться, что же значит «экономика, базирующаяся на факторах 

производства». Совершенно очевидным становится, что экономический способ производства 

здесь построен исключительно на использовании государством собственных ресурсов – будь 

то природные ресурсы, например, нефть или газ (страны Персидского залива); или же 

дешевой рабочей силы (Китай), или же наделенностью капиталом – страна может накопить 

его (аккумулировать) за долгий срок своего существования; или же предпринимательской 

способностью – умением вести бизнес – в любой сфере, скажем, торговля, финансы, 

маркетинг и так далее. 

Теперь же поговорим об экономике «эффективности», второй структуре, которую 

выделил Майкл Юджин Портер в своем анализе. Что ж, понятие «эффективность», если 

брать микроэкономический подход, означает «производство с минимальными затратами и 

извлечением максимальной прибыли». Эффективность в макроэкономике подразумевает 

выработку особых инструментов макроэкономического развития, включающую как 

вмешательство государства в экономический процесс, с чем нас в свое время познакомил 

Джон Мейнард Кейнс, опубликовавший в своей работе «Общая теория занятости, процента и 

денег» (1936 год) подробное изложение макроэкономической политики.  

На макроэкономическом уровне, экономическая эффективность также может быть 

описана как отношение произведѐнного продукта (ВВП) к затратам (труд, капитал, земля) 

минус единица. Можно отдельно оценивать эффективность капитала, эффективность труда и 

эффективность земли (недр) [3]. 

Современная экономическая теория также рассматривает экономическую 

эффективность по Парето (Парето-эффективность). Суть данного подхода обычно 

описывается следующим образом: относительно замкнутая (закрытая) экономическая 

система является эффективной (экономически эффективной), если невозможно иное 

перераспределение ресурсов, при котором возможно увеличение производства продукции 

без ухудшения положения хотя бы одного участника данной системы [3]. 

Об эффективности в аспекте конкурентоспособности можно говорить двояко. С одной 

стороны, она включает в себя микро- и макроэкономический подходы, предшествовавшие 
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появлению собственно концепции конкурентоспособности, а с другой, она вобрала в себя 

новые черты и характерные особенности. К ним следует отнести способность производить 

продукцию, которая с легкостью сможет завоевать зарубежные рынки; естественно, это 

возможно благодаря наличию уникальных технологий, Ноу-хау, или же особого уникального 

ресурса. Также: способность устоять в условиях экономического кризиса, или же, 

незначительно пошатнув позиции, тут же восстановить макроэкономическое равновесие. 

Можно отнести к эффективной экономике и такое перераспределение ресурсов в ней, что 

каждый макроэкономический агент мог бы воспользоваться им каждый – со своей точки 

зрения рационально. Предприятие А может вложить 100 тысяч долларов в разработку новых 

технологий для своего производства, а предприятие Б – ту же сумму затратить на 

маркетинговую кампанию своего бизнеса. Разумеется, в обоих случаях результаты будут 

весомыми, но разница лишь в целесообразности этих вложений – для А это лучший способ 

вложений, так же как и для Б – маркетинг. Обусловлено это потребностями предприятий, 

различающихся по своему характеру. Предприятию А нужны были технологии, 

предприятию Б – маркетинг. Верное перераспределение денежных средств привело к общей, 

или же макроэкономической эффективности. 

Заключительная стадия развития государства – это экономика «инноваций». 

Инновации – этот термин обозначает «внедрѐнное новшество, обеспечивающее 

качественный рост эффективности процессов или продукции, востребованное рынком. 

Является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, его фантазии, 

творческого процесса, открытий, изобретений и рационализации. Примером инновации 

является выведение на рынок продукции (товаров и услуг) с новыми потребительскими 

свойствами или качественным повышением эффективности производственных систем»[4] 

Б. Твист определяет инновацию как процесс, в котором изобретение или идея 

приобретают экономическое содержание. Ф. Никсон считает, что инновация - это 

совокупность технических, производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к 

появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. Б. 

Санто считает, что инновация - это такой общественный, технический, экономический 

процесс, который через практическое использование идей и изобретений приводит к 

созданию лучших по своим свойствам изделий, технологий, и в случае, если она 

ориентируется на экономическую выгоду, прибыль, появление инновации на рынке может 

привести добавочный доход. И. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-

организационную комбинацию производственных факторов, мотивированную 

предпринимательским духом [5]. 

Теперь перейдем собственно к структурной составляющей этих экономик по Портеру. 

В каждой подгруппе имеются весовые коэффициенты, отдаваемые тем или иным отраслям 

экономики. К примеру, странам, относящимся к первой стадии, весовой коэффициент 

основных требований выше, чем у других стадий (60% - см.Таблица 2). 

К основным требованиям относятся: 

1. институты экономики; 

2. инфраструктура экономики 

3. макроэкономическая ситуация 

4. здравоохранение и начальное образование [9]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%94
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Что это значит? То есть, при подсчете Индекса Глобальной Конкурентоспособности, 

приступая к анализу экономики «факторов производства», специалисты учитывают четыре 

вышеназванных компонента. Конкретное числовое выражение – 60%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1. Критерии подсчета в Индексе глобальной конкурентоспособности [8] 

 

Теперь стоит найти ответ на вопрос: какую роль играет сфера услуг в вышеназванной 

классификации? 

Для начала отметим:  

Сфера услуг – это совокупность отраслей, подотраслей и видов деятельности, 

функциональное назначение которых в сфере общественного производства выражается в 

производстве и реализации материальных и нематериальных (духовных) услуг для населения  

В целом услуги имеют характерные черты, которые отличают их от товаров: 

неосязаемость (нематериальный характер), неотделимость от лиц, потребляющих услуги 

(индивидуальный характер потребления), неспособность к хранению (невозможно 

накапливать и перевозить), неразрывность производства и потребления услуги и 

нестабильность качества, при оценке которого надо учитывать не только результат, но и 

процесс оказания услуги. 

В рамках сферы услуг в настоящее время выделяются: 

- сектор социально-культурных услуг (образование, культура, здравоохранение); 

- комплекс материально-бытовых услуг (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 

обслуживание, система рекреационных услуг); 

- сектор деловых, информационных и инженерно-технологических услуг[1]. 

Масштабный рост сферы услуг и ее трансформация из обслуживающей, 

вспомогательной отрасли материального производства в мощную самостоятельную сферу 

национального хозяйства связаны с двумя основными факторами — экстенсивного и 

интенсивного характера. 

К экстенсивным можно отнести факторы внешнего влияния как экономической, так и 

социальной направленности, а именно: 

1)    рост доходов хозяйствующих субъектов; 

Индекс глобальной конкурентоспособности 

Факторы, обуславливающие 

развитие эффективной 

экономики: 
 

1. Высшее образование и 

подготовка 

2. Эффективность рынка товаров 

3. Эффективность рынка труда 

4. Развитие финансового сектора 

5. Технологическая подготовка 

6. Размеры рынков 

Критерии оценки 

экономики 

инноваций: 

 
1. Уровень развития 

бизнеса 

2. Фактор инноваций 

 

Критерии оценки для 

экономики, движимой 

факторами производства: 
 

1. Институты 

2. Инфраструктура 

3. Макроэкономическая среда 

4. Здравоохранение и 

начальное образование 
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2)    появление и экспонентный рост номенклатуры и объемов новой продукции 

бытового и производственного назначения; 

3)    государственное регулирование. 

К факторам интенсивного, внутреннего характера относят: 

1)    рост производительности труда во всех отраслях национального хозяйства; 

2)    рост спроса на высококачественные и профессионально выполненные работы и 

услуги; 

3)    масштабный рост инвестиций в отрасль; 

4)    рост значения и доступности услуг кредитно-финансовой сферы, в т.ч. как 

источника дохода хозяйствующих субъектов, в дополнение к заработной плате на 

предприятии; 

5)    установление отраслевых приоритетов с точки зрения их влияния на 

долговременное развитие государства в экономическом и социальном контексте [6]. 

 

 

 Экономика 

базиру-

ющаяся 

на факторах 

производ-

ства 

Переход-

ная, к 

эффектив-

ности 

Экономика 

эффектив-

ного 

производства 

Переход-

ная, к 

инновация

м 

Инноваци-

онная 

экономика 

ВВП на душу 

населения 

(US$) 

<2,000 2,000-2,999 3,000-8,999 9,000-17,000 >17,000 

Удельный вес 

основных 

требований 

60% 40-60% 40% 20-40% 20% 

Удельный вес 

уровня 

эффектив-

ности 

35% 35-50% 50% 50% 50% 

Удельный вес 

уровня 

развития 

инноваций 

5% 5-10% 10% 10-30% 30% 

 

Таблица 2. Подробная характеристика каждой стадии экономики [10] 

 

Для начала подсчитаем, сколько составляет удельный вес третичного сектора в каждой 

из экономик: у экономики основных требований, инноваций и эффективности.  

Искомая величина Х =  

а1 * (25% инфраструктура экономики + 

25% здравоохранение и начальное 

образование) /100  

В Схеме 1 экономика «факторов производства» 

представлена 4 показателями. Следовательно, 

удельный вес каждого из них = 25%. Из всех 
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факторов были выбраны лишь те, которые 

относятся к сфере услуг 

+ а2 *  (16,67% высшее образование + 

16,67% финансовые услуги + 16,67% 

услуги ИТ и высоких технологий)/100 

В той же схеме экономика «эффективности» 

представлена 6-ю показателями. Следовательно, 

удельный вес каждого из них = 100/6 = 16,6% 

поэтому, выбрав лишь те, что относятся к 

сферам услуг, мы подсчитали суммарный 

коэффициент 

+ а3 *(100% затраты на услуги 

НИОКР)/100  

Таким же образом была проанализирована 

последняя графа – экономика «инноваций». 

Целиком затраты на услуги НИОКР были взяты 

за 100%  

Итого: 

Х = а1* 0.5 + а2* 0.5 + а3*1  

 

где а1 – вес основных требований в подсчетах 

индекса конкурентоспособности; 

а2 – вес показателей эффективной экономики 

а3 – вес фактора инноваций. 

 

Для стран первой стадии, или же стадии факторов производства, весовой 

коэффициент третичного сектора благодаря несложным подсчетам составляет (проценты 

берутся как средняя арифметическая простая): 

 

60% * 0,5 + 35% * 0,5 + 5% * 1 = 30+17,5+5= 52,5% 

 

То есть, важность развития сферы услуг немаловажна уже на первой стадии. 

 

Для второй стадии расчеты будут выглядеть следующим образом: 

 

50% * 0,5 + 42,5% * 0,5 + 7,5% * 1 = 25+21,25+ 7,5% = 53,75%  

 

Проведя аналогичные подсчеты по остальным стадиям, получаем следующий 

результат: 

55% - для стадии инвестиций 

60% - для переходной стадии между инвестициями и эффективностью 

65% - для эффективной экономики. 

Итак, проведенные расчеты показали, что важность развития сектора услуг оказывает 

немаловажную роль на итоговые подсчеты международных организаций, составляющих 

свои собственные рейтинги конкурентоспособности. На примере индекса глобальной 

конкурентоспособности мы рассмотрели, как важен третичный сектор – для самой 

слаборазвитой экономики он играет важную роль – выше 50-ти процентов веса. Что же 

касается высокоразвитых стран с душевым ВВП много превышающим 17 тысяч долларов, 

для них критерием оценки служит ещѐ более весомый показатель в 65%. 

Согласно моему мнению, для совершенствования экономик важно уделять особое 

внимание затратам на услуги НИОКР и ИТ-технологий. 
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Азербайджане, в особенности фермерства, лишен конкурентоспособности в изготовлении 
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Ümumdünya Ticarət TəĢkilatı (ÜTT, World Trade Organiza-

tion) — 1995-ci ildə Tariflər və Ticarət üzrə BaĢ SaziĢin (GATT – 

General Agreement on Tariffs and Trade) varisi kimi yaradılmıĢ 

beynəlxalq təĢkilat olmaqla, dünya səviyyəsində ticarətin qaydalarını 

müəyyən edir. ÜTT-nin əsas məqsədi beynəlxalq ticarətin maksimum 

dərəcədə liberallaĢdırılması və onun möhkəm əsaslarının yaradılması 

və beləliklə də, iqtisadi inkiĢafın, eyni zamanda insanların həyat 

səviyyəsinin artırılmasıdır. Əsas funksiyası ticarətin tarazlı, maneəsiz, 

ehtimal olunan Ģəkildə və azad aparılmasını təmin etmək olan bu təĢkilat, günümüzdə dünya ti-

carətinin 98%-dən çoxunu öz əhatə dairəsində saxlayır. ÜTT çoxtərəfli ticarət saziĢləri əsasında 

ölkələrarası ticarət münasibətlərinin tənzimlənməsini həyata keçirir.  

ÜTT, yeni üzvlərin qəbulu baxımında ən mürəkkəb prosedurlara malik beynəlxalq təĢki-

latlardan biridir. TəĢkilatda üzv dövlətlərin hər biri, bir səs hüququna malikdir. Quruma üzvlük 

üçün müraciət etmiĢ dövlətlər, hər bir üzv ölkə ilə ayrı-ayrılıqda əldə edilmiĢ razılaĢmaya əsasən 

üzvlüyə qəbul edilə bilərlər. Üzv dövlətlərdən hər hansı biri ilə fikir ayrılıqlarının mövcud olması 

üzvlük prosesini əngəlləməyə yetərlidir. Bu hal üzvlüyə qəbul sistemini daha da mürəkkəb və prob-

lemli edir.  

Sürətli iqtisadi inkiĢafa malik və qlobal iqtisadi məkana inteqrasiya yolunu seçmiĢ 

Azrərbaycan Respublikası üçün bu təĢkilata üzvlük prioritet məqsədlər daĢıyır. Bu proses milli 

iqtisadiyyatımızın dünya iqtisadi sisteminin tərkib elementlərindən birinə çevrilməsi baxımından 

vacib rol oynamaqla yanaĢı, eyni zamanda yerli sahibkarların ixrac imkanlarının artması, xarici in-

vestisiyaların cəlbi, əhalinin rifah halının yaxĢılaĢdırılması və s. aspektlər baxımından vacib 

əhəmiyyət kəsb etməkdədir.  

Azərbaycan Respublikası 23 iyun 1997-ci il tarixində ÜTT-yə üzvlük üçün rəsmi müraciətlə 

çıxıĢ etmiĢdir. Müraciətə baxıldıqdan sonra ölkəmizin üzvlüyə qəbulu məqsədilə iĢçi qrup 

yaradılmıĢdır.  

Hal-hazırda bu istiqamətdə Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi yanında xüsusi iĢçi qrup fəaliyyət 

göstərir.  

Bəs bu hadisəni Azərbaycan Respublikasının yerləĢdiyi siyasi-hərbi baxımından mürəkkəb 

regiondakı proseslərin fonunda təhlil etsək hansı nəticələr əldə etmiĢ olarıq?! 

Son illərdə Azərbaycan Respublikasında reallaĢdırılmıĢ iri proqramlar olan: ―2004-2008-ci 

illər Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafının Dövlət Proqramı‖, 

―Regionların 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkiĢafı Dövlət Proqramı‖-nın hədəfləri ölk-

əmizdə müasir infrastrukturun yaradılması, iqtisadi resursların formalaĢdırılması, əhalinin rifah 

halının yaxĢılaĢdırılması, yeni iĢ yerlərinin yaradılması, iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyətinin 

yüksəldilməsi və s. olmuĢdur. Bu proqramlar sözügedən aspektlərdə vacib irəliləyiĢlərə nail olmağa 

imkan yaratmıĢ və hazırlanmaqda olan ―Azərbaycan 2020‖ konsepsiyasının lokomotivlərinə 

çevrilmiĢdir.  

Qeyd olunan konsepsiyaların reallaĢdırılması hesabına əldə olunmuĢ iqtisadi potensial 

Azərbaycan Respublikasında milli sahibkarlığın inkiĢafında, rəqabətə dayanıqlı iqtisadiyyatın for-

malaĢdırılmasında, dünya iqtisadi sistemində bərabərhüquqlu tərəfdaĢ kimi mövcudluğu təmin 

edəcək platformanın yaradılmasında vacib rol oynamıĢdır.  

Lakin, bu inkiĢafın fonunda bir sıra regional iqtisadi inteqrasiya proseslərinin Azərbaycan 

Respublikası üçün riskləri daha qabarıq Ģəkildə təzahür etməkdədir.  
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Azərbaycan Respublikasının yerləĢdiyi regionda Rusiya Federasiyasının timsalında siyasi, 

hərbi, iqtisadi və digər sferalarda hegenomluq iddasından əl çəkməyən bir qüvvənin mövculuğu 

bizim kimi ölkələr üçün bu kimi qərarları ikiqat çətin və riskli edir.  

SSRĠ-nin yenidən bərpası istiqamətində qızğın iĢlər aparmaqda olan Rusiya Federasiyasının 

Gömrük Ġttifaqı və Avrasiya Ġqtisadi Birliyi yaratmaq istiqamətindəki fəaliyyətinin hədəflərindən 

biri də Azərbaycan Respublikasının bu təĢkilata üzvlüyüdür.  

Gömrük Ġttifaqı Rusiya Federasiyası, Belarus və  Qazaxıstanın təĢəbbüsü ilə yaradılmıĢ və 

vahid gömrük ərazisinin formalaĢdırılmasını nəzərdə tutur.  

Azərbaycan Respublikasının Gömrük Ġttifaqına üzvlüyü hal-hazırda ölkəmizdə aparılan 

siyasət, seçilmiĢ hədəflərdən kənarlaĢmaya nəhayətdə iqtisadi inkiĢaf, dövlət quruculuğu və s. 

istiqamətlərdə görülmuĢ iĢlərin effektivliyinin aĢağı düĢməsinə səbəb ola bilər.  

ĠĢ adamları ÜTT-nin üzvü olan Rusiya Federasiyasına üz tutacaqlar. Sahibkarlar öz 

istehsalatlarını bu ölkəyə daĢımaqla ÜTT-nin üzvü olan dövlətdə fəaliyyət göstərmək üstünlüyün-

dən faydalanmağa çalıĢacaqlar. Ġstehsal etdikləri məhsulları asanlıqla, maneəsiz ÜTT-nin istənilən 

üzv dövlətinə ixrac edə biləcəklər. Gömrük Ġttifaqının verdiyi iqtisadi üstünlüklərdən də yarara-

lanmaqla sözügedən inteqrasiya məkanının digər ölkələrindən xammal, ucuz iĢçi qüvvəsi və s.-ni 

asanlıqla əldə edəcəklər. Beləliklə, Gömrük Ġttifaqının digər ölkələri Rusiya Federasiyasının 

iqtisadiyyatı üçün resurs bazasına çevrilmiĢ olacaqlar.  

Rusiya Federasiyasının qanunverciliyinə əsasən hər hansı bir məhsulun üzərinə ―Made in 

Russia‖ holoqramının vurulması üçün sözügedən məhsulun istehsal prosesinin minimum 30%-dən 

çoxu Rusiya Federasiyasının ərazisində reallaĢdırılmalıdır. Rusiya Federasiyasının qanunvericili-

yinin bu istiqamətdə ardıcıl olaraq sərtləĢdiyini nəzərə alsaq, onda mümkün asılılıq təhlükəsinin uz-

un müddət öz aktuallığını saxlaya biləcəyini əminliklə söyləmək olar.  

Rusiya Federasiyası, Belarus, Qazaxıstan və mümkün üzvlük Ģəraitində Azərbaycan Respu-

blikası və Ukrayna Respublikasının Xarici Ġqtisadi Fəaliyyətinin Əmtəə Nomenklaturasına diqqət 

yetirsək, mövcud Ģəraitdə ciddi iqtisadi perspektivlərin itirilməsi təhlükəsini ehtimal etmək olar. 

Belə ki, sözügedən proses Gömrük Ġttifaqına üzvlüklə yeni öhdəliklərin yaranmasına və ÜTT ilə 

danıĢıqların mürəkkəbləĢməsinə gətirib çıxaracaq.  

Əgər hal-hazırda Azərbaycan Respublikası, ÜTT-yə üzvlük çərçivəsində apardığı danıĢıqlar 

zamanı yalnız öz milli iqtisadiyyatında perspektiv maraqları olan tərəflərlə danıĢıqlar aparırsa, 

Gömrük Ġttifaqına üzvlükdən sonra vahid gömrük ərazisinin tərkib hissəsi olmaqla Rusiya Feder-

asiyası, Belarus, Qazaxıstan və mümkün üzvlük Ģəraitində Ukrayna Respublikasına yönəlik iqtisadi 

faydaları hədəfləyən subyektlərlə də dolayısilə konsens əldə etmək zəruriyyətində qalacaq.  

Azərbaycan Respublikasının təqribən 200 milyon əhalisi olan gömrük ərazisinə inteqrasiyası 

ilkin dönəmdə kənd təsərrüfatı məhsullarının ixracı timsalında bir sıra faydalar gətirsə də, perspek-

tivdə ciddi fəsadlara yol aça bilər. Çünki, Rusiya Federasiyası iqtisadi potensialına, iqtisadiyyatın-

dakı xarici investisiyalar həcminə və ishetsal etdiyi məhsulların çeĢidlərinə görə digər ölkələrdən 

ciddi fərqlə irəlidədir.  

Rusiya Federasiyasının ÜTT-nin üzvü olması və Belarus, Qazaxıstan, mümkün üzvlük za-

manı Azərbaycan Respublikası və Ukrayna Respublikası ilə də Gömrük Ġttifaqında birləĢməsi 

Ģəraitində onu regionun lider dövlətinə çevirmiĢ olur.  

Gömrük Ġttifaqını bir inteqrasiya bloku kimi daha da geniĢləndirməkdə niyyətli olan Rusiya 

Federasiyası prosesi yaxın gələcəkdə - 2015-ci ildən Avrasiya Ġqtisadi Birliyi platformasında irəli 

aparmağa qərarlıdır.  
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Ġnteqarasiya seçimləri qarĢısında qalan Azərbaycan Respublikası üçün Gömrük Ġttifaqına və 

Avrasiya Ġqtisadi Birliyinə inteqrasiya, respublikamızın ÜTT-yə üzvlük istiqamətində apardığı 

siyasətini ciddi təhdidlərlə üz-üzə qoya bilər.  

Bu strategiya Azərbaycan Respublikası üçün yalnız ÜTT-yə üzvlüyün illərlə uzanacaq çox-

saylı ləngimələri ilə deyil, eyni zamanda iqtisadi potensialın itirilməsi və ölkəmizin dünya iqtisadi 

sistemində rəqabət qabiliyyətli, ixrac yönümlü iqtisadiyyata malik dövlət kimi deyil, satıĢ bazarı 

kimi qərarlaĢmasına səbəb olacaq.  

Ciddi arqumetlərə əsaslanaraq ehtimal etmək olar ki, Azərbaycan Respublikası üçün bu pros-

esin faydaları yalnız ÜTT-yə üzvlükdən sonra proqnozlaĢdırıla bilər. Bu zaman biz artıq yuxarıda 

qeyd olunan risklərdən sığortalanmıĢ müstəqil iqtisadi subyekt kimi həm ÜTT vasitəsilə dünya 

iqtisadi sisteminin bir elementi oluruq, həm də Gömrük Ġttifaqına və Avrasiya Ġqtisadi Birliyinə 

inteqrasiya etməklə regionda ciddi ticari dividentlər, iqtisadi perspektivlər əldə edirik.  

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqiĢəsinin istənilən an aktiv hərbi əməliyyatlar 

fazasına keçmək riskinin mövcudluğu Ģəraitində, Rusiya Federasiyasının Ermənistana göstərdiyi 

hərbi, siyasi və iqtisadi yardımlar, Gömrük Ġttifaqına və Avrasiya Ġqtisadi Birliyinə inteqrasiyanın 

Azərbaycan Respublikası üçün təhdidlərinin nə dərəcədə ciddi olduğunu bir daha sərgiləmiĢ olur.  

ÜTT-yə üzvlüyün prosedur qaydası 13 mərhələdən ibarətdir. Azərbaycan ÜTT-yə üzv olma 

ilə əlaqədar 50-yə yaxın ölkə ilə ikitərəfli danıĢıqlar aparıb və bu danıĢıqların yekunu olaraq 

müvafiq sənədlər qəbul edilib. Qeyd edək ki, hazırda Azərbaycanın ÜTT-yə qəbul olunması yönün-

də aparılan danıĢıqların ana xəttini milli maraqların gözlənilməsi təĢkil edir. Buna yerli istehsalın 

qorunması və təkmilləĢdirilməsi daxildir.  

ÜTT-yə üzvlük qeyri-neft sektorunun inkiĢafına çox böyük köməklik etməklə milli iqtisadiy-

yatımız üçün çoxsaylı imkanlar yaratmıĢ olacaq.  

Azərbaycan ÜTT-yə üzv olma prossesinin 9-cu mərhələsindədir. Bu gün Azərbaycanın qeyri-

neft sektoru, xüsusən, kənd təsərrüfatının mövcud potensialı tamamilə rəqabət qabiliyyətli məhsul 

istehsal etmək qabiliyyətinə malik deyil. Ona görə də daxili bazar və milli maraqlarımız naminə bu 

danıĢıqlar mərhələsində ehtiyatlı olmalıyıq. 
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ВВП КАК ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ СИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ 

 

В данной статье рассмотрена структура Системы национальных счетов, и 

Внутренний Валовый Продукт как один из центральных макроэкономических показателей. 

Рассмотрена проблема расхождения значений валового продукта при подсчете различными 

методами. Представлены факторы нерыночного и рыночного характера влияющие на 

уровень ВВП и, следовательно, влияние на другие макроэкономические показатели. 

Исследованы некоторые статистические данные, касающиеся Азербайджана, а также и 

других стран мира. Составлен их сравнительный анализ.  

Также в данной статье анализируются пути решения проблем подсчета валового 

продукта. 

Ключевые слова: макроэкономические показатели, система национальных счетов, 

Валовый Внутренний Продукт, проблемы расчета 
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ÜDM MĠLLĠ HESABLAR SĠSTEMĠNĠN ƏSAS MAKROĠQTĠSADĠ GÖSTƏRĠCĠSĠ KĠMĠ 

 

Bu məqalədə Milli Hesablar Sisteminin strukturuna və onun tərkibində olan əsas mak-

roiqtisadi göstəricilərdən biri kimi Ümumi Daxili Məhsula baxılıb. Ümumi Daxili Məhsulun 

müxtəlif üsullarla hesablanmasından yaranan fərqli nəticələrin tapilması probleminə baxılıb. 

ÜDM-in səviyyəsinə təsir edən bazar və qeyri-bazar amilləri və digər makroiqtisadi göstəricilərə 

olan təsiri qeyd olunub. 

Ayrıca, bu məqalədə ÜDM hesablanması problemlərinin həlli yolları təhlil edilib. 
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GDP AS THE CENTRAL MACROECONOMĠC ĠNDĠCATOR ĠN THE UNITED NATIONS 

SYSTEM OF NATIONAL ACCOUNTS 

 

This article describes the structure of the United Nations System of National Accounts and the 

Gross Domestic Product as one of the main macroeconomic indicators. Analyze the problem of get-
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ting different value in the calculation of Gross Domestic Product by different methods. Represented 

non-market and market factors which affecting the level of GDP and, consequently, impact on other 

macroeconomic indicators. Studied some statistics date relating to Azerbaijan and to other coun-

tries. Compiled comparative analysis. 

Also in this article analyzes the ways of solving the problems of counting GDP. 

Key words: macroeconomic indicators, United Nations System of National Accounts, gross 

domestic product, the problem of calculating GDP. 

 

Деятельность экономических субъектов, а также состояние национальной экономики 

характеризуется совокупностью макроэкономических показателей. Макроэкономические 

показатели отражают происходящие общие тенденции в экономики страны, к которым 

относятся объемы производства и потребления, доходы и расходы, уровень благосостояния 

населения, темпы экономического роста, экспорт и импорт. 

Совокупность макроэкономических показателей условно подразделяют на потоковые 

показатели и на показатели запасов. Прежде всего, дадим определение потоковым 

показателям, и их различие от показателей запасов. Потоковые показатели представляют 

собой движение средств от одних экономических субъектов к другим, и измеряются в 

конкретном промежутке времени. Напротив, показатели запасов характеризуются 

накоплением средств и в отличие от потоковых показателей, измеряются в определенный 

момент времени. В качестве примера приведем государственный долг, который относится к 

показателям запаса, и бюджетный дефицит как потоковая величина. Как мы поняли, 

наблюдается взаимосвязь данных видов показателей, так как уменьшение одного вида 

показателя приводит к увеличению другого. Данную взаимосвязь характеризует 

конъюнктуру рынка. Следовательно, можно выделить следующий вид макроэкономических 

показателей, индикатор экономической конъюнктуры рынка, который представляет собой 

совокупность показателей уровня цен, процентной ставки, безработицы, инфляции и других 

показателей. Основными показателями в Системе национальных счетов (СНС) выступают 

три показателя совокупного продукта: валовый внутренний продукт (ВВП), валовый 

национальный продукт (ВНП), чистый национальный продукт (ЧНП) и три показателя 

совокупного дохода: национальный доход (НД), личный доход (ЛД), располагаемый личный 

доход (РЛД). СНС это статистическая основа, которая предоставляет всесторонний, 

последовательный и гибкий набор макроэкономических счетов, в целях проведения анализа 

и разработки экономической политики, характеризующие экономическую деятельность 

хозяйствующих субъектов. Первый стандарт СНС был выпущен в 1953 году, где 

использовались таблицы ―затраты-выпуск‖ В. Леонтьева. В таблицах ―затраты-выпуск‖ 

применяется математический метод составления линейных дифференцированных уравнений 

позволяющих анализировать структуру рынка и моделировать различные сценарии. 

Подготовка и выпуск обновленной СНС осуществилась в 1993 году под эгидой Организации 

Объединенных Наций, Европейской Комиссии, Организации экономического 

сотрудничества и развития, Международного валютного фонда и Группы Всемирного банка. 

Центральным макроэкономическим показателем Системы Национальных Счетов 

является Внутренний Валовый Продукт (ВВП). Значимость ВВП в системе национальных 

счетов обуславливается его взаимосвязанностью с другими макроэкономическими 

показателями: валовым национальным доходом (ВНД), валовым национальным 

располагаемым доходом (ВНРД), валовым накоплением, национальным сбережением. 
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Прежде всего, дадим понятие ВВП - это стоимость конечных товаров и услуг, 

произведенных на территории страны, как резидентами, так и нерезидентами в конкретный 

промежуток времени зачастую берется год.  

Во-первых, стоимость конечных товаров и услуг, то есть совокупная сумма 

произведенных товаров и предоставленных услуг внутри страны. При расчетах ВВП следует 

избегать повторного счета товаров и услуг, израсходованных на промежуточной стадии 

производство, что завышает реальный уровень ВВП. Тем самым, учитывается рыночная 

стоимость, которая более точно отражает уровень валового продукта. К примеру, продукты 

питания, купленные домохозяйкой, для личного потребления являются конечным 

продуктом, а приобретенные продукты питания рестораном для продажи готовой еды 

относятся к промежуточному продукту. 

Во-вторых, показатель ВВП измеряет деятельность хозяйствующих субъектов внутри 

страны, в которые входят предприятия, организации, физические лица являющиеся 

резидентами, а также и нерезидентами страны. Это важное утверждение, указывающее на 

отличие ВВП от Валового Национального Продукта (ВНП). 

И, в-третьих, показатель ВВП подсчитывается в стоимостном выражении за 

конкретный промежуток времени, который зачастую берется год, в целях избежание 

двойного счета. 

ВВП используется не только как статистический показатель экономического развития 

страны, но также выполняет важную роль в формировании экономической политики. В 

данном случае большое значение имеет соотношение ВВП с бюджетным профицитом 

(дефицитом), а также с уровнем государственного долга как внешнего, так и внутреннего. 

Следует отметить, что в передовых странах вопросы, касающиеся финансирования 

экономической, социальной политики рассчитывается не в количественном значении, а в 

процентном соотношение от ВВП. Следовательно, процентная норма приходящийся на 

научно технический прогресс составляет 2-3%, а расходы на здравоохранение 7-8%. Для 

Азербайджана уровень затрат на НИОКР составляют 0,25% от ВВП, что является низким 

показателем. Также следует отметить что в сферу деятельности НИОКР входит не только 

финансирование и развитие науки и научных кадров, а также усовершенствование сферы 

производства того или иного продукта, разработка и применение новейшей техники и 

технологии. 

Для получения более точного результата и уменьшения риска цифровых отклонений 

ВВП, как один из важных макроэкономических показателей, рассчитывается с помощью 

трех методов. К данным методам расчѐта ВВП относятся следующие: по доходам, по 

расходам, по добавленной стоимости. 

Метод расчѐта ВВП по расходу представляет собой сумму следующих элементов: 

потребительские расходы домохозяйств, инвестиционные расходы бизнеса (покупка 

оборудования, места производства), государственные закупки товаров и услуг, чистый 

экспорт (т.е. разницу экспорта и импорта, может быть, как и положительным числом, так и 

отрицательным) 

 Доходный метод представляет собой сумму национального дохода, который включает 

в себя заработную плату, процентную ставку по потребительским кредитам, прибыль 

корпораций, собственников, рентные доходы, а также статистические корректировки. 

И наконец, последний метод расчета ВВП представляем собой суммирование 

добавленных стоимостей по всем видам производства в экономики. Экономика делится на 
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различные сектора и отдельно подсчитывается добавленная стоимость с последующим 

суммированием. 

Показатель ВВП, рассчитанный данными методами, должен быть одинаковым, с 

учетом статистических погрешностей. ВВП является эффективным инструментом 

определяющий изменения уровня национальной экономики, однако, как и у всех показателей 

и здесь наблюдаются недостатки. Факторы, влияющие на точность и правильность подсчета 

ВВП, различны. К совокупности данных проблем можно отнести проблему двойного счета 

изложенной выше, наличие теневой экономики, повышение качества продукции, нерыночная 

деятельность, влияющие на уровень ВВП и другие. 

Следует отметить что, существует ряд товаров и услуг, не поступающих на рынок и 

реализуемых в ходе нерыночной деятельности. Следовательно, нерыночный вид 

деятельности не может быть учтен статистикой при подсчетах ВВП, занижая данный 

показатель. Услуги предоставленные домохозяйкой, частным репетитором, работа плотник и 

другие виды деятельности не находят отражение в финансовых отчетах. 

Теневой сектор занимает достаточно большую часть экономики, являясь характерной 

особенностью  многих стран СНГ. Нелегальная деятельность торговля наркотиками, продажа 

краденых товаров, мошенничество, взятки, азартные игры сектора теневой экономики, 

которые недостаточно регулировать лишь законодательной базой. В настоящее время 

ведутся активные работы в сфере легализации определенных секторов теневой экономики, к 

примеру, взятки и проведение азартных игр. Однако большинство занимаются вполне 

легальной деятельностью, но не полностью декларируют свои доходы и другую значимую 

информацию, тем самым обходя установленные законы и нормы. Показатели уровня теневой 

экономики в процентном соотношении с ВВП различаются по странам. Относительно низкие 

показатели наблюдаются в более развитых странах Германия 14%, США 9-10%, Швейцария 

8%. Однако в абсолютном выражении данные показатели превышают показатели менее 

развитых стран. 

Производственная деятельность сопутствует ―валовый внутренний побочный продукт‖ 

включающий загрязнение окружающей среды, воды и воздуха, выброс токсинов, свалки, шум. 

Перечисленные представляют собой издержки и следовательно должны высчитываться из 

общего ВВП, что приводит к завышению данного показателя. Наблюдается и другой случай, 

при организации работ по очистке загрязненной среды, эти расходы в ВВП учитываются. 

Для более точного подсчета в 1972 году лауреаты Нобелевской премии Джеймс Тобин 

и Уильям Нордхауз предложили методику расчета ВВП под названием Чистое 

экономическое благосостояние. По данному методу учитывались все факторы улучшающие 

благосостояние население повышение здравоохранения увеличение свободного времени 

снижение уровня загрязнения окружающей среды, повышение качества образования и 

другие. Но при этом высчитывались все те факторы ухудшающие благосостояние населения. 
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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 ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli iqtisadi 

əlaqələrin inkiĢafının dinamikliyinin və səmərəliliyinin təmin edilməsinin ilkin Ģərti kimi xarici 

iqtisadi fəaliyyətin liberallaĢdırılması prosesi mərhələli xarakter daĢımalı və ölkənin xarici iqtisadi 

əlaqələrinin rəqabətə davamlılıq Ģərtləri nəzərə alınaraq həyata keçirilməlidir. 

Qeyd edək ki, bazar iqtisadiyyatı və liberallaĢma istiqamətində həyata keçirilən bütün təd-

birlər ölkənin milli iqtisadi mənafelərinin regional və qlobal səviyyədə uzlaĢdırılmasını tələb edir. 

Digər tərəfdən milli qanunvericiliyin bu istiqamətdə əhatə etdiyi qanunların həyata keçirilmə mex-

anizmi xarici iqtisadi əlaqələrin bütöv məzmununda liberallaĢmanı tam təmin edə bilmir. Məhz ölk-

ənin Ümumdünya Ticarət TəĢkilatına bərabər hüquqlu 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 eməsinə Ģərait yaradır. Ona görə də 

qarĢılıqlı iqtisadi asılılıq Ģəraitində ölkənin milli iqtisadi inkiĢafının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, 

onun xarici iqtisadi əlaqələrinin liberallaĢdırılması tədbirlərinin həyata keçirilməsi Ümumdünya Ti-

carət TəĢkilatı kimi bir mötəbər beynəlxalq təĢkilatla hərtərəfli əməkdaĢlığın geniĢləndirilməsini 

Ģərtləndirir. (7, s. 297) 

Təqribən 80-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 bi-

ri olan ÜTT ikinci dünya müharibəsindən sonra yaranan Tariflər və Ticarət üzrə BaĢ SaziĢin əsasın-

da yaranmıĢ və onun davamçısıdır.  

ÜTT-nin məqsəd və məramı onun çoxsaylı prinsiplərində öz əksini tapır. Bu prinsiplər üzv 

ölkələrin qarĢılıqlı iqtisadi əlaqələrinin geniĢləndirilməsi və inkiĢafına mənfi təsir göstərən 

maneələrin aradan qaldırılmasında xidmət edir.  

Ümumdünya Ticarət TəĢkilatının əsas məqsədi – beynəlxalq ticarətin maksimum dərəcədə 

liberallaĢdırılmasıdır. 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:  
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- Diskriminasiyasız 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 məhdudiyyətlərindən 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 üzərilərinə götürürlər. Beləliklə, ÜTT dü-

nya əmtəə və xidmətlər ticarətinin hal-hazırda 90%-ni tənzimləyən çoxtərəfli saziĢ kimi də ifadə 

oluna bilər. (11, s . 158) 

Qeyd edək ki, ölkənin ÜTT-yə üzv olması onun ixrac potensialının reallaĢdırılması prosesində 

beynəlxalq səviyyədə əlveriĢli Ģəraitin yaradılmasına gətirib çıxaracaqdır. Belə ki, qeyd olunduğu 

kimi hal-hazırda dünya ticarətinin 90%-dən çoxu bu təĢkilatın üzvü olan ölkələrin üzərinə düĢür. 

Açıq iqtisadiyyat sisteminə keçən bütün ölkələrdə xarici iqtisadi əlaqələrin liberallaĢdırılması 

obyektiv və zəruri 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 gətirmir. 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 postsovet iqtisadi məkanında da sürətləndi ki, 

nəticədə müstəqillik qazanmıĢ keçmiĢ sovet respublikaları da istər-istəməz bu problemlərlə 

üzləĢdilər. (6, s. 224) Onu da qeyd etmək lazımdır ki,dünya iqtisadi birliyinə qoĢulmaq belə neqativ 

hallarla yanaĢı həm də çox böyük pozitiv nəticələr verə bilər. Belə ki, beynəlxalq rəqabət Ģəraitində 

ölkə öz ixrac potensialını daimi inkiĢaf etdirmək zərurətində qalır. Ixrac 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 mex-

anizminin yaradılmasına, həmçinin spesifik qeyri-tarif tədbirlərinin və ixrac nəzarətinin yaradıl-

masına gətirib çıxarmıĢdır. Bu tədbirlər ölkələr arasında gömrük münasibətləri sistemini for-

malaĢdırır, daxili bazarın müdafiəsini təmin edir.  

Gömrük münasibətləri xarici ticarət fəaliyyətinin tənzimlənməsi üzrə iqtisadi, təĢkilati-hüquqi 

və psixoloji münasibətlərin məcmusudur. (2, s. 283) 

Bu günün ən aktual məsələlərindən biri – xarici iqtisadi fəaliyyətin tarif və qeyri-tarif tənzim-

lənməsinin metod və qaydalarını iĢləyib hazırlayan, mühüm beynəlxalq institut olan Ümumdünya 

Ticarət TəĢkilatı (ÜTT) ilə sıx əlaqalərin 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 müna-

sibətlərini tənzimləməkdən ibarətdir. Idxal rüsumlarının get-gedə azalması, 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 ayrı-seçkilik tanımayan, ən əlveriĢli 

rejim prinsipinin tətbiqi, xarici mənĢəli əmtəə və xidmətlərə milli rejimin təqdim edilməsi, ticarət 

mübahisələrinin məsləhətləĢmə və danıĢıqlar yolu ilə həllidir. (7, s. 189) 
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Ümumdünya Ticarət TəĢkilatının (ÜTT) əsas funksiyası ölkələr arasında ticarət münasi-

bətlərini mümkün qədər asanlaĢdırmaq və bu sahədə baĢ verə biləcək mübahisələri nizama 

salmaqdır. (10, s. 264) 

ÜTT-nin əsas funksiyaları aĢağıdakılardır:  

- Uruqvay raundunun bütün saziĢlərinin, həmçinin danıĢıqlarda və imzalanmıĢ digər sənədlərdə 

razılaĢdırılmıĢ Ģərtlərin yerinə yetirilməsinin və tətbiqinin təĢkili;  

- Artıq 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 etibarilə, 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 

yalnız gömrük siyasəti vasitəsilə müdafiə etmələrindən ibarətdir. Xüsusən gömrük rüsumunun 

səviyyəsi qarĢılıqlı danıĢıqlar əsasında aĢağı salınmalı və azaldılan rüsum dərəcələrinin gələcəkdə 

yenidən artmasının qarĢısı alınmalıdır.  

Hər hansı iqtisadi fəaliyyət kimi malların idxalı və ixracı dövlət siyasəti obyekti sayılır. Dü-

nya ticarətinin inkiĢafı prosesində bu siyasətin bir sıra vasitələri yaradılmıĢ və bütün ölkələrdə isti-

fadə edilir. Milli ərazi gömrük ərazisi elan edilir və gömrük sərhəddi ilə əhatə olunur.  Gömrük 

sərhəddindən keçirilən mallar mütləq gömrük orqanlarında rəsmiləĢdirilməlidir. Gömrük ərazisinə 

malların idxalı və ixracı müəyyən hallarda qadağan edilə və məhdudlaĢdırıla bilər.(1, s. 340)  

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 ökə üçün bu 

tələblərə münasibət əhəmiyyət kəsb etməkdədir.  

Bununla bərabər tələblərin birmənalı Ģəkildə qəbulu digər məsələlərdə arzuolunmaz 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 əvvəl, həm indi istifadə 

etməkdədirlər. Bəzi qeyri-tarif məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması sadəcə olaraq, qeyri-

mümkündür. Belə ki, daxili iqtisadi siyasətin digər ölkələrlə iqtisadi əlqələrinə təsirinin 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 alınmasına yönəlmiĢ digər tədbirlər mövcuddur.  

Idxal 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. (5, s. 128) 

Bundan baĢqa, QTM 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 
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əlaqədar olaraq, onların istifadə dairəsi daim geniĢləndirilir. Qeyri-tarif tənzimlənməsi sisteminin 

öyrənilməsi bu baxımdan məqsədəuyğundur.  

Qeyri-tarif tədbirlərinin rəngarəng olmasına baxmayaraq, onları iki qrupa bölmək olar: iqtisa-

di və inzibati tədbirlər. (3, s. 259) 

Iqtisadi QTM-ə aĢağıdakılar daxildir:  

- Xüsusi növ rüsumlar;  

- Müxtəlif vergi və yığımlar;  

- Idxal depozitləri;  

- Valyuta tənzimlənməsi tədbirləri.  

Inzibati QTM daha çoxcəhətlidir:  

- Embarqo;  

- LisenziyalaĢdırma və kvotalaĢdırma;  

- Ixracın məhdudlaĢdırılması;  

- Monopolist tədbirlər;  

- Proteksionist məqsədlər üçün standart və texniki normalardan istifadə edilməsi;  

- Əlavə gömrük sənədləri və əməliyyatları.  

Iqtisadi məhdudiyyətlər bazar mexanizmi vasitəsilə təsir göstərərək idxal və ixrac mallarını 

bahalaĢdırır, inzibati məhdudiyyətlər isə, bazar münasibətlərindən baĢqa, idxal mallarının daxil ol-

masını və ixrac mallarının xaricə çıxarılmasını məhdudlaĢdırır.  

Iqtisadi QTM tətbiq edildikdə, istehlakçı öz seçimini özü müəyyən edir və daha bahalı idxal, 

yaxud ucuz milli mal alacağına qərar verir.  

Inzibati QTM tətbiq edildikdə, dövlət faktiki olaraq, daxili bazarın əmtəə 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.  

Parataraif 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). (6, s. 228) 

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.  

LisenziyalaĢdırma – idxal və ixraca müvafiq hakimiyyət orqanlarının öz mülahizəsinə yaxud 

hər hansı konkret meyarlara əsasən verdiyi xüsusi icarələrin tətbiqidir.  

KvotalaĢdırma – fərdi, tarif, mövsümi, qlobal və digər faiz məhdudiyyətləri vasitəsilə 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 saxla-

maq hesabına tədiyyə balansının tarazlığa gətirilməsi problemini həll edir. Belə tədbirlərə 

aĢağıdakılar aiddir: 

1) müəyyən malların idxalına dövlət inhisarı;  



473 
 

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 xüsusiy-

yətlərinin nəzarətinə əsaslanan QTM tədbirlərinə deyilir.  

Qeyd edək ki, ÜTT yarandığı vaxtlardan tarif danıĢıqları təcrübəsində ―tarif güzəĢtləri‖ termi-

ni formalaĢmıĢdır ki, bu güzəĢt altında iki baĢlıca metod forması vardır: birincisi rüsum dərəcələrin-

in aĢağı salınması, ikincisi rüsumun qaldırılmaması öhdəliyi. Yeri gəlmiĢkən, vahid rüsum onun 

aĢağı salınmasından daha mühüm vəzifə hesab edilir. (8, s. 316) Tarif danıĢıqlarına daxil olan dö-

vlət öz təklifini mal mövqeyi və rüsum dərəcələri siyahısı formasında irəli sürür.  
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Asiya böhranından sonra dünyada valyuta ehtiyatlarının əhəmiyyətli artması ehtiyatların 

idarə edilməsinə və onun maliyyə bazarlarına təsirinə diqqəti artırmışdır. Son 10 ildə isə dünyada 

ehtiyatların idarə edilməsi təcrübəsi əhəmiyyətli dərəcədə inkişaf etmiş, bu inkişaf həm də iqtisadi 

və institusional mühitdə baş verən dəyişiklikləri özündə əks etdirmişdir.Məqalədə də ehtiyatların 

idarə olunmasına dair beynəlxalq təcrübə təhlil edilmiş, bu dəyişikliyin əsas səbəbləri göstərilmiş 
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резервами иностранной валюты , рассматриваются основные драйверы за ними, и 
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The increasing size of official foreign exchange reserves after years of continued expansion, 

especially since the Asian crisis, have led to rising interest for the ways of asset management and 

the impact of reserves on financial markets. Reserve management practices have evolved substan-
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tially over the past decade or so, reflecting changes in both the economic and the broader institu-

tional environment. 

This paper documents some of the main changes in foreign exchange reserve management 

practices, considers the main drivers behind them, and explores some of the challenges ahead. Spe-

cial focus is given on those challenges that could have a more significant impact on financial mar-

kets.  

Key words: central bank, financial crisis, financial stability, reserve management 

 

Təcrübədə valyuta ehtiyatları beynəlxalq kaptial axınlarının volatilliyi, maliyyə sabitsizliyi və 

digər Ģoklardan sığortalanmaq, həmçinin xammal ixracından əldə edilən kapitalın yığılması və 

ehtiyatların nəsillərarası optimal bərabər bölgüsü məqsədlərinə xidmət edir. Aparılan təhlillər 

göstərir ki, əksər inkiĢaf etmiĢ Asiya və Latın Amerikası ölkələri qlobal böhrana qədər əhəmiyyətli 

beynəlxalq valyuta ehtiyatları toplamıĢ və bu ehtiyatlardakı artım onun kifayətlilik səviyyəsini əksər 

hallarda dəfələrlə üstələmiĢdir. Sonralar Beynəlxalq Valyuta Fondu (BVF) belə izafi ehtiyat 

akkumulyasiyasının qlobal monetar sistemin sabitliyinə və qlobal tarazlığa risk yaratması arqumenti 

ilə çıxıĢ etməyə baĢladı. Lakin, qlobal maliyyə bazarlarının inkiĢafı konteksində beynəlxalq 

ehtiyatların elə də izafi xarakter daĢımaması BVF-nin bu mülahizələrini inandırıcı etmədi. Son 

qlobal maliyyə böhranı valyuta ehtiyatlanması siyasəti ilə bağlı bir sıra məsələləri aktuallaĢdırmıĢ, 

yeni çağrıĢlara və əksər ölkələrdə valyuta ehtiyatlanması siyasətinin yenidən nəzərdən keçirilməsinə 

səbəb olmuĢdur. Maliyyə bazarlarının dünya maliyyə sisteminə inteqrasiya etdiyi iqtisadiyyatlarda 

bank sektorunda valyuta likvidliyi problemi böyük təhdidlər yaratmıĢ, bəzi ölkələrdə isə kapital 

qaçıĢı və məzənnənin ucuzlaĢması valyuta bazarına müdaxiləni zəruri etmiĢdir. Aparılan tədqiqatlar 

göstərir ki, böhran dövründə valyuta ehtiyatları pro-tsiklik idarə olunmuĢdur. Xüsusilə, böhranın 

ilkin dövrlərində kommersiya banklarına qoyulan depozitlər geri çəkilmiĢ və Avrozona və ABġ-a 

məxsus istiqrazlar isə satılmıĢdır. Təqribi hesablamlara görə, böhran dövründə dünya üzrə 500 

milyard ABġ dollarına yaxın vəsait bank sektorundan çıxarılmıĢdır (BVF). Kapital qaçıĢı 

banklararası fond bazarının çökməsi ilə eyni vaxta təsadüf etdiyindən, bank sisteminin mərkəzi 

banklardan likvidlik asılılığı artmıĢdır. Böhran dövründə valyuta ehtiyatlarının idarə olunması 

dərsləri göstərdi ki, iri həcmli ehtiyatlara malik iqtisadiyyatlar xarici Ģoklara qarĢı müvazinətlərini 

daha effektli qoruya bildilər.. Bu hal əksər ölkələrin (Azərbaycan da öz müsbət təcrübəsi ilə belə 

uğurlu ölkələr sırasındadır) davranıĢlarında özünü aydın biruzə verdi və böhranın ilkin dövrlərindən 

baĢlayaraq mərkəzi banklar valyuta ehtiyatlarını artırmağa üstünlük verdilər. Lakin, böhran həm də 

onu göstərdi ki, ehtiyatlanma monetar merkantilizm, xarici valyuta satınalması ilə bağlı "kəmiyyət 

yumĢalması" və ya "qonĢudan geri qalmaq" qorxusu kimi amillər hesabına baĢ verə bilər. 

Ümumilikdə, bu amillər həm də perspektivdə ehtiyatların akkumulyasiyası tendensiyasının 

uzun müddət davam edəcəyini göstərir. Post-böhran dövründə əksər ölkələrdə iri həcmdə 

ehtiyatların toplanması onların müxtəlif investisiya perspektivləri ilə bağlı sualları da aktuallaĢdırdı. 

Məsələn, aĢağı gəlirli mühitdə fəaliyyət göstərmək mərkəzi bankların gəlirlilik səviyyəsinə mənfi 

təsir edir. Əksər mərkəzi bankların passivləri sıfır faiz dərəcəsi ilə idarə olunsa da, onların 

xərclərinin böyük hissəsi təsbit edilmiĢ formadadır. Nəticədə mərkəzi bankların gəlirlilik 

mövqeyinin faiz dərəcələrinə həssaslığı artır. Bir tərəfdən risk aĢağı faizdən qaynaqlanır, digər 

tərəfdən isə məhdud gəlirlilik mövqeyi mərkəzi bankların müstəqilliyinə təzyiqlər yaradır. 

Digər yeni aktual məsələlərdən biri də yüksək gəlirli aktivlərə investisiya qoyulması ilə 

əlaqədardır. Belə ki, əlavə gəlirlilik əlavə investisiya riski tələb etdiyindən, bu addım bir qədər riskli 
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görünür. Eyni zamanda mərkəzi banklar uzunmüddətli aktivlərə də investisiya qoya bilərlər ki, bu 

da daxili borc kapitalı bazarının inkiĢafını dəstəkləyə bilər. 

Asiya böhranından sonra böhrandan ən çox zərər çəkən ölkələrdə sürətli ehtiyat yığımı baĢ 

verdi. Cənub-ġərqi Asiya ilə yanaĢı Latın Amerikası regionu böyük valyuta ehtiyatları yığmağa 

baĢladı. InkiĢaf etmiĢ ölkələrdə isə valyuta ehtiyatlarında son dövrlər cüzi artım müĢahidə edilmiĢdi. 

Bununla belə, xarici valyuta ehtiyatları hətta ənənəvi ehtiyat adekvatlığı indikatoru ilə müqayisədə 

daha yüksək səviyyəyə çatmıĢdır. 

Bütövlükdə, ölkə təcrübələrinə əsaslanmaqla iqtisadi ədəbiyyatda valyuta ehtiyatlarının 

artımının üç əsas səbəbi göstərilir: 

1. Ehtiyatlılıq səbəbi. Belə ki, bu məqsədlə qlobal kövrəklikdən sığortalanmaq (Aizenman və 

Li, 2007) və kapitalın gözlənilməz qaçıĢına qarĢı bufer ehtiyatlar yaradılır; 

2. Pul merkantilizmi. Məzənnə təzyiqlərinin qarĢısını almaq və ixracın rəqabətə davamlığını 

artırmağa imkan verir; 

3. “QonĢulardan geri qalma” qorxusu. TərəfdaĢ ölkələrin ehtiyat göstəricilərindən geridə 

qalmaq qorxusu ehtiyatların saxlanması davranıĢını zəruri edir. Belə davranıĢ həmçinin baĢqa 

səbəblərlə izah oluna bilər. Məsələn, Asiya böhranı zamanı aĢağı ehtiyatlara malik ölkələr daha çox 

zərərlə üzləĢmiĢlər. Təcrübədə daha yüksək valyuta ehtiyatları isə ölkəyə kapital axınını 

stimullaĢdırmıĢdır (Cheung və Qian, 2009). Qeyd edək ki, qonĢulardan geri qalmamaq səyləri Asiya 

ölkələrinin ehtiyat yığımına əhəmiyyətli təsir gösrərmiĢdir. Bu səbəb yalnız Asiya böhranından 

sonra meydana çıxmıĢ və qlobal iqtisadi rifah baxımından ehtiyatların artması optimal deyildir. 

Buna görə də iqtisadi ədəbiyyatda beynəlxalq kapitalın hərəkəti və maliyyə inteqrasiyasının 

dərinləĢməsindən irəli gələn risklərdən (kapitalın ölkədən axını) sığortalanmaq tövsiyyə edilir. 

Klassik yanaĢmalarda ölkəyə kapital axınının qəflətən dayanması zamanı yığılmıĢ 

ehtiyatlardan istifadəyə üstünlük verilməsi məqsəduyğun hesab olunur. Eyni zamanda alternativ 

təsir mexanizminə əsasən, ehtiyatların yüksək səviyyədə olması ölkədən kapital axını ehtimalını 

azaldır və ya belə axın baĢ verdikdə, ölkədən kapital qaçıĢının miqyası məhdudlaĢır. Həmçinin 

ehtiyat yığımı iqtisadiyyatın xarici mənbələrdən maliyyələĢmə xərclərini də azaldır. 

Bir çox ölkələrdə valyuta ehtiyatları mərkəzi banklar (MB) tərəfindən idarə olunur. ABġ, 

Böyük  Britaniya və Yaponiya kimi ölkələrdə isə valyuta ehtiyatları formal olaraq dövlət tərəfindən 

idarə edilir və bu zaman son qərarı hökumət (adətən Xəzinə və ya Maliyyə Nazirliyi) verir. 

Bütövlükdə, ölkə təcrübələrini ümumiləĢdirməklə xarici valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsinin üç 

xüsusiyyətini göstərmək olar: ı) bu ehtiyatlar dövlət vəsaiti hesab olunur və dövlət həmiĢə onun 

təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət yetirir; ıı) ehtiyatlar istifadə olunandır (həm investisiya mənbəyi və 

həm də iqtisadi siyasətə dəstək aləti); ııı) ehtiyatlar dövlətin digər maliyyə vəsaitləri ilə müqayisədə 

kifayət qədər böyük həcmdədir və bu səbəbdən əksər hallarda ehtiyatları saxlamaqda əsas məqsəd 

onların gəlirliyi ilə bağlı olmamıĢdır. Son 10 ildə inkiĢaf etməkdə olan ölkələr (ĠEOÖ) və yeni 

sənaye ölkələri cari ticarət balansındakı profisit hesabına xarici valyuta ehtiyatlarını artırmağa 

baĢlamıĢlar. Statistik məlumatlara əsasən (Currency Composition of Official Foreign Exchange 

Reserves (COFER)) bəzi ĠEOÖ və yeni sənaye ölkələrində xarici valyuta ehtiyatları 2001-2010-cu 

illərdə 0.8 trilyon ABġ dolları artaraq 8.5 trilyon ABġ dollarına çatmıĢdır. 

Xarici valyuta ehtiyatlarının sürətlə artdığı ölkələr öz növbəsində belə böyük həcmdə 

ehtiyatların idarə olunması problemi ilə üzləĢmiĢlər. Təcrübədə valyuta ehtiyatları ABġ və ya digər 

inkiĢaf etmiĢ ölkələrin (ĠEÖ) aĢağı volatillik və yüksək stabilliyi ilə fərqlənən uzunmüddətli dövlət 

istiqrazlarının alınmasına yönəldilir. Ehtiyatların strukturunda əsasən ABġ dolları, avro və yapon 

yenində olan uzunmüddətli istiqrazlar dominant rola malikdir. CEĠC məlumatlarına əsasən 1999-
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2009-cu illərdə ABġ, Avro zona ölkələri və Yaponiyanın 10 illik istiqrazlarının orta gəlirliyi 

müvafiq olaraq 4.57%, 4.4% və 1.47% olmuĢdur. Dünya Bankının məlumatlarına əsasən birbaĢa 

xarici investisiyaların (BXĠ) gəlirliyi isə son 10 ildə 20%-dən çox olmuĢdur. 

Əvvəlki böhranlardan fərqli olaraq, 2008-ci ilin böhranından sonra qiymətli kağızların 

saxlanmasına meyl əhəmiyyətli artmıĢdır. Belə ki, 2008-ci ilin yayında ABġ-ın xəzinə istiqrazlarına 

artan tələb hesabına avqust ayının sonunda istiqrazların həcmi iki dəfə artaraq ilin sonuna 500 

milyard ABġ dollarına çatmıĢdır. 2008-ci ilin ortalarına qədər təhlükəsizlik baxımdan ehtiyatların 

istiqrazlara yerləĢdirilməsinə üstünlük verilmiĢ, lakin 2009-ci ilin ortasına qədər portfelin cəmi ¼ -

nin vaxtında ödəniĢləri təmin edilmiĢdir. 

―Lehman qardaĢları‖nın iflas olması isə onun qiymətli kağızlarına investisiya edən ABġ-ın iri 

pul bazarı fondunu öz səhmlərini bir dollardan yuxarı almamaq niyyətini elan etməyə məcbur etdi. 

Həmin hadisə fondlardan qaçıĢa səbəb oldu. Bu isə Avropa və baĢqa qeyri-amerikan banklarını 

―dollar uğrunda mübarizə‖yə sövq etdi. Nəticədə bu banklardan əmanət qaçıĢı baĢ verdi. 

Qeyd edək ki, 2009-ci ilin iyul ayına qədər xəzinə istiqrazların həcmi 350 milyard ABġ dollar 

artmıĢ, eyni zamanda ofĢor dollar depozitləri və agentlik istiqrazları müvafiq olaraq 200 milyard 

ABġ dolları və 100 milyard ABġ dolları məbləğlərində azalmıĢdır. 2007-ci ilin ortasından 2010-ci 

ilin ortasına qədər BirləĢmiĢ ġtatların xaricində mövcud olan dollar depozitlərin həcmi iki dəfə 

azalmıĢdı və ən kəskin azalma 2008-2009-ci illərdə müĢahidə olunmuĢdu. 

Son 15 ildə Azərbaycanın strateji valyuta ehtiyatları 100 dəfədən çox artaraq 47 mlrd.$-ı ötüb 

keçmiĢ və təqribən 3 illik mal və xidmətlərin idxalına kifayət edir. Eyni zamanda strateji valyuta 

ehtiyatları xarici dövlət borcundan təqribən 8 dəfə çoxdur. Hazırda ÜDM-in 70%-i həcmində 

strateji valyuta ehtiyatı formalaĢmıĢdır ki, bu göstəriciyə görə Azərbaycan dünyada ilk 15-likdədir. 

Ümumilikdə, strateji valyuta ehtiyatlarının yüksək templə artımı ölkə iqtisadiyyatının mümkün 

xarici böhran təsirlərinə qarĢı həssaslığını azaldan və güclü "makroiqtisadi bufer" formalaĢdıran 

amildir. Bunun nəticəsi olaraq ölkənin Xalis Beynəlxalq Ġnvestisiya Mövqeyi əlveriĢlidir. Ölkənin 

strateji valyuta ehtiyatlarının çoxalması, ilk növbədə, kredit reytinqinin yüksəlməsinə müsbət təsir 

etmiĢdir. Belə ki, strateji valyuta ehtiyatlarının artması xarici investorlar üçün ölkənin cəlbediciliyin 

artırmıĢdır. Məlum olduğu kimi, investorlar sabit iqtisadiyyatlı ölkələrə meyilli olurlar. Həmçinin 

valyuta ehtiyatlarının sürətlə artması ölkənin ödəniĢ qabiliyyətli olması, öhdəliklərini vaxtında 

yerinə yetirə bilməsi deməkdir. Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesabatlarında 

bildirilir ki, Azərbaycan hökuməti strateji valyuta ehtiyatlarının idarə olunması istiqamətində çevik 

siyasət yürüdür. Bu siyasət dünyada maliyyə böhranının davam etdiyi dövrdə böyük valyuta 

ehtiyatlarına malik ölkə üçün böhranın hər hansı təsirini tamamilə məhdudlaĢdırmaq iqtidarına 

malikdir. Beynəlxalq maliyyə institutları Azərbaycanda dərin makroiqtisadi təməllərin 

yaradıldığını, maliyyə sabitliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində çevik iqtisadi addımların 

atıldığını, ümumilikdə, valyuta bazarının bütün seqmentlərində inkiĢaf templərinin müĢahidə 

olunduğunu bəyan ediblər. Bu tendensiya valyuta ehtiyatlarının artması ilə bərabər, həm də milli 

valyutanın - manatın aktiv siyasət aləti kimi nüfuzunun artmasına təkan potensialı yaradır. Valyuta 

ehtiyatlarının artması beynəlxalq maliyyə bazarlarında idarəetməyə verilən aktivlərin əhəmiyyətli 

dərəcədə yüksəlməsinə də əsas yaratmıĢdır. Azərbaycan hökuməti ehtiyatların bir hissəsini qlobal 

maliyyə menecerlərinə idarəetməyə vermiĢdir. Hazırda Mərkəzi Bankın valyuta ehtiyatlarının bir 

hissəsi, o cümlədən Dövlət Neft Fondu vəsaitlərinin bir qismi ixtisaslaĢmıĢ beynəlxalq maliyyə 

institutlarının vasitəsilə idarə olunur. Bu siyasətin əsas elementləri həmin vəsaitlərin maksimum 

gəlir gətirən bölmələrdə yerləĢdirilməsindən ibarətdir. Strateji valyuta ehtiyatlarının artmasında və 

ölkənin maliyyə imkanlarının yaxĢılaĢmasında vəsaitlərin idarə olunması perspektivli və yüksək 
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gəlir gətirən sahə hesab olunur. Yaxın illərdə xarici təĢkilatlara idarəetməyə verilən valyuta 

ehtiyatlarından əldə olunan gəlirlər neft sektorundan sonra aparıcı yerlərdən birini tuta bilər. Son 

illər ehtiyatların həm valyuta strukturunda, həm də alət strukturunda mühüm diversifikasiya 

tədbirləri də həyata keçirilir. Buna görə də ehtiyatların alət strukturunda daha yüksək reytinqə malik 

dövlət və korporativ qiymətli kağızlar böyük əksəriyyət təĢkil edir. Hazırda həm Mərkəzi Bankın, 

həm də Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri dünyanın tanınmıĢ maliyyə təĢkilatlarında idarəetməyə 

verilib və nəticədə hər il əhəmiyyətli gəlir əldə olunur. 

Təcrübədə ticarət balansı uzunmüddətli profisitli olan Küveyt, Sinqapur və Çin kimi 

iqtsadiyyatlar üçün xarici valyuta ehtiyatlarının idarə olunmasında Suveren Fondlar (SF) mühüm 

rola malikdir. Belə ki, 2010-cu ilin sonunda SF-ın aktivlərinin həcmi 3.95 trilyon ABġ dollarına 

çatmıĢdır ki, bu da cəmi qlobal xarici valyuta ehtiyatlarının 47%-ni təĢkil edirdi. SF-ın aktivləri 

əsasən ixrac gəlirləri hesabına formalaĢır. SF dövlət tərəfindən idarə olunsalar da, hedj və qarĢılıqlı 

fondlarla müqayisədə aĢağı Ģəffaflığa malik olması ilə fərqlənir. Belə ki, SF investisiya 

məlumatlarının ictimaiyyətə açıqlanmasında maraqlı deyillər. Məsələn, əsas SF hesab olunan Çin 

Ġnvestisiya Korporasiyası (China Investment Corporation (CIC)) və Abu Dabi Ġnvestisiya 

Ġdarəetməsinin (Abu Dhabi Investment Authority (ADIA)) fəaliyyəti uzun müddət qapalı olmuĢdur. 

Həmçinin ehtiyatların ənənəvi idarə edilməsindən, yəni fondların əsasən sabit gəlirli qiymətli 

kağızlara investisiya edilməsindən fərqli olaraq SF aktivlərini daha riskli sahələrə yönəldir. 

Məsələn, QĠA (Qatar Investment Authority) aktivlərini səhm, hedj fondları, özəl qiymətli kağızlar, 

əmlak və s. aktivlərə yerləĢdirir. Eyni zamanda SF-lar böhrandan əvvəl maliyyə institutlarına 

yatırılan investisi-yalara daxüsusi önəm verirdi. Bu səbəbdən dövlət fondlarından fərqli olaraq, SF-

ın investisiya itkiləri ilə üzləĢməehtimalı böyük idi. Çünki SF üçün dəqiq qanun və ya tənzimləmə 

normativi mövcud deyildir. Ümumiyyətlə, böhrandan əvvəl SF-ın əksəriyyəti Ģəffaf olmadığından 

investisiya baryerləri ilə üzləĢirdi. Lakin, böhranın baĢ verməsi qlobal aləmdə SF-a münasibətin 

dəyiĢməsinə səbəb oldu və bu fondlara diqqət artdı. Xüsusilə 2008-ci ildən baĢlayaraq bəzi 

ölkələrdə yeni SF yaranmağa baĢladı və nəticədə aktivlərin sürətlə artması davam etdi. Perqin (2011 

SF Ġcmalı) məlumatlarına əsasən SF-ın aktivləri 2008-ci ildə 3.05 trln ABġ dollarından 2011-ci ildə 

3.98 trln ABġ dollarınadək artdı. Böhrandan əvvəl SF-ın əsas hədəfi maliyyə institutları olmuĢdur 

(aktivlərin 44.6%-i). Böhran zamanı iri maliyyə korporasiyalarının iflası öz növbəsində SF-a ciddi 

zərər vurdu. Nəticədə böhranda sonra ümumi SF-ın aktivlərində maliyyə institutlarının payı 8%-ə 

düĢdü və kapital daha çox daĢınmaz əmak, enerji sənayesi və istehlaka yönəldildi. Məsələn, 

daĢınmaz əmlaka investisiya 2 dəfə artdı. Preqin (2011) statistik məlumatlarına əsasən SF 

vəsaitlərinin 56%-ni daĢınmaz əmlaka investisiya edirlər. Azərbaycan Respublikası Neft Fondu 

(ARDNF) yüksək institusional inkiĢaf səviyyəsinə malik bir suveren fonddur. ARDNF neft 

gəlirlərinin gələcək nəsillər üçün toplanması funksiyasını yerinə yetirməklə yanaĢı, həm də bu 

gəlirlərdən ölkədə infrastruktur, sosial məsələlərin həlli, habelə insane kapitalının inkiĢafı 

istiqamətlərində də effektiv istifadə olunmasını təmin edir. Son illər ARDNF vəsaitlərin idarə 

edilməsi, Ģəffaflığın təmin edilməsi baxımından digər dövlətlərlə öz təcrübəsini bölüĢdürməyə qadir 

olan və beynəlxalq nüfuzlu bir quruma çevrilmiĢdir. ARDNF-in fəaliyyətinin yüksək dərəcədə 

Ģəffaflığı beynəlxalq icma tərəfindən təsdiq olunur. Bunun bariz göstəricisi Mineral Ehtiyatların 

Hasilatı ilə MəĢğul olan Sənaye Sahələrində ġəffaflıq TəĢəbbüsünə (MHġT) qoĢulmuĢ ölkəmizin 

təmsilçisi kimi, 2009-cu ildə ARDNF-ə MHġT mükafatının təqdim edilməsi olmuĢdur. Bir sıra dü-

nya dövlətlərində ARDNF ilə oxĢar cəhətləri olan analoji fondlar da fəaliyyət göstərirlər. Bunlardan 

biri Norvegiyada fəaliyyət göstərən Dövlət Pensiya Fondudur. Burada neft ixracatından əldə olunan 
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bütün vəsaitlər toplanılır. Bu vəsaitlər Norveç mərkəzi bankının nəzdində fəaliyyət göstərən inves-

tisiyaların idarə olunması üzrə xüsusi qurum tərəfindən idarə olunur. 

Mərkəzi Banklar xarici valyuta ehtiyatlarını müxtəlif məqsədlər üçün saxlayırlar. Xüsusilə, 

təsbit məzənnə və ya dəhliz rejimini həyata keçirən ölkələrdə valyuta ehtiyatları məzənnəyə günlük 

müdaxilələri dəstəkləmək və məzənnə hədəfini reallaĢdırmaq məqsədlərinə xidmət edir. Yüksək 

fluktuasiyalara imkan verən valyuta dəhlizi rejimində isə böyük miqyaslı müdaxilələrə ehtiyac yal-

nız xarici valyuta bazarında kəskin fluktuasiyalar yarandığı zaman icra edilir. Beləliklə, həmin ölk-

ələrdə ehtiyatların saxlanma məqsədi böhran dövründə mövcud məzənnə rejimini qoruyub saxla-

maq və məzənnə rejiminin stabilliyini təmin etmək funksiyası daĢıyır. Bəzi hallarda valyutaya təsir 

edən müstəsna Ģoklar bazar qurucuları üçün elə böyük səviyyədə risk və itkiyə səbəb ola bilər ki, 

onlar ümumiyyətlə, bazarda qiymət formalaĢdırmaqdan və ticarətdən imtina edə bilərlər. Xarici 

valyuta bazarında likvidliyin belə "qurulması" və bazar infrastrukturunun zəifləməsi məzənnədə 

daha kəskin yerdəyiĢməyə gətirib çıxara bilər. Beləliklə, üzən məzənnə rejiminə sahib olan ölk-

ələrin mərkəzi bankları da fövqəladə bazar vəziyyətini nəzərə alıb tələb olunan bazar likvidliyini və 

xarici valyuta bazarında ticarətin fasiləsiz fəaliyyətini təmin etmək üçün beynəlxalq ehtiyatlar 

toplayırlar. Xarici valyuta ehtiyatları həm də daxili monetar siyasət alətlərinin geniĢlənməsinə də 

xidmət edir. Əksər bazarlarda mərkəzi bank tərəfindən məqbul girov kimi qəbul edilən qiymətli 

kağızların sayı məhduddur. Bu, xüsusilə aĢağı dövlət borcuna malik ölkələrdə dövlət istiqrazlarının 

aĢağı təklifi ilə əlaqəlidir. Həmin ölkələrdə pul siyasəti alətləri qiymətli kağızlarla deyil, xarici val-

yuta ilə dəstəklənir. BaĢqa sözlə, mərkəzi banklar kommerisiya banklarına repo əməliyyatı ilə deyil, 

xarici valyuta svopu ilə borc verirlər. Belə hallarda (Avstraliya, Yeni Zenlandiya, Ġsrail) xarici val-

yuta ehtiyatları monetary siyasətin implementasiyasının törəmə məhsulu olur. 

Məzənnədəki kəskin dalğalanmaların qarĢısını almaq üçün mərkəzi banklar xarici valyuta ba-

zarına müdaxilə edir və yerli pul bazarında monetar əməliyyatlar aparırlar. Valyuta bazarına 

müdaxilələrlə bağlı empirik tədqiqatlar göstərir ki, belə əməliyyatların məzənnə üzərindəki təsiri az 

və müvəqqəti olur. Bunun əsas səbəbi odur ki, belə əməliyyatların miqyası bazar qüvvələri 

tərəfindən yaradılan təzyiqlərə tab gətirə bilmir. Tədqiqatlar göstərir ki, müdaxilə əməliyyatları per-

spektiv monetary siyasət əməliyyatları ilə bağlı siqnal effekti verdiyi zaman effektiv ola bilər.  

Qeyd edək ki, maliyyə bazarlarının inteqrasiyası və qloballaĢma yeni formalaĢan bazaar 

iqtisadiyyatlarının siyasət qurucuları qarĢısında yeni çağrıĢları da ortaya qoyur. Xarici investorların 

yüksələn bazar iqtisadiyyatlarının aktivlərinə tələb yaratmaq arzusu təsbit məzənnə rejimi Ģəraitində 

faəliyyət göstərən valyutalara kəskin təsir göstərmiĢdir. Son böhran təcrübəsi göstərdi ki, həmin 

ölkələrin xarici valyuta ehtiyatları və rezerv siyasəti maliyyə böhranında önəmli rol oynamıĢdır. 

Bütün ölkələrdə, xüsusi ilə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə (ĠEOÖ) və xarici kapital axınların-

da volatillik nümayiĢ etdirən iqtisadiyyatlarda maliyyə böhranlarının qarĢısını almaq üçün valyuta 

ehtiyatları təhlükəsizlik yastığı hesab edilir. Belə ki, təcrübədə kapital axınlarının məhdud olduğu 

Ģəraitdə minimum 3-4 aylıq idxalı maliyyələĢdirəcək strateji ehtiyatların formalaĢ-dırılması hədəf 

kimi qoyulmuĢdur. 90-cı illərdən etibarən ĠEOÖ-ə kapital axınlarının əhəmiyyətli dərəcədə artması 

bu hədəfin yenidən formalaĢmasına gətirib çıxardı. Belə ki, kapital axınları Ģəraitində cari hesablar-

da müĢahidə olunan Ģokların qarĢısını almaq mümkün olduğu üçün strateji ehtiyatlara ehtiyac da 

azalmıĢdır. Lakin, iqtisadçılar arasında kapital axınları hesabına bu minimum tələbin azaldılması 

birmənalı qarĢılanmır. Xüsusilə kapitalın böyülk hissəsinin özəl sektora yönəlməsi Ģəraitində onun 

həcmi üzrə gözləntilər daim qeyri-müəyyən olur. Hətta Federal Ehtiyat Sisteminin keçmiĢ sədri 

Alan Qrinspan ehtiyatların həcminin müəyyən olunmasında xarici borc və məzənnə kimi amillərin 

də nəzərə alınmasını təklif edir. AparılmıĢ empiric tədqiqatlara görə strateji valyuta ehtiyatları dö-
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vlətin qısamüddətli borcundan yüksək olduqda, beynəlxalq böhran Ģəraitində ölkənin Ģoklardan 

təsirlənməsi ehtimalı azalmıĢ olur. Digər müasir yanaĢmalarda isə bu zaman ixracın həcmi, 

qısamüddətli borclanmanın səviyyəsi, makroiqtisadi fundamentallar, məzənnə rejimi, risklərin idarə 

edilməsi və maliyyə sektoruna nəzarətin keyfiyyəti kimi amillərin də nəzərə alınması təklif edilir. 

BVF-nun məlumatına görə, qlobal iqtisadi böhrandan sonra dünyada təhlükəsiz aktivlərin 

azalması prosesi davam edir və 2016-cı ilədək əlavə $9 trln. aktivin təhlükəli aktiv sırasına daxil 

olacağı gözlənilir. Təhlükəsiz aktivlərin azalması dövlət sektoru ilə yanaĢı, özəl sektoru da əhatə 

edir. Maliyyə bazarlarında faizlər tədricən yüksəlsə də, təhlükəsiz aktivlərin gəlirlik səviyyəsi xeyli 

aĢağı olaraq qalır. Buna səbəb həmin aktivlərə tələbin yüksək olmasıdır. 

Digər tərəfdən, dünya iqtisadiyyatında qeyri-bərabər canlanma prosesi maliyyə bazarlarında 

da öz əksini tapır. Avropa və Amerika kimi ölkələrdə maliyyə sistemi dayanıqsızlıq məcrasına 

düĢdüyü halda, Asiya, Okeaniya, Latın Amerikası kimi yeni bazarlar formalaĢır. Bütün bunlar akti-

vlərin idarə olunması strategiyasının yenidən formalaĢdırılmasını tələb edir. Təhlillər göstərir ki, 

qlobal böhran böyük xarici kövrəklikləri meydana çıxarmıĢ və zəruri ehtiyatlara sahib olmaqla bağlı 

qayğıları artırmıĢdır. Böhrandan sonrakı dövrdə isə ehtiyatların kifayətliliyini göstərən indikator-

larda müəyyən korreksiyalara ehtiyac olması geniĢ müzakirə obyektinə çevrilmiĢdir. Belə ki, müasir 

yanaĢmalara görə ehtiyatların kifayətliliyi göstəricisi suveren fondlarda olan ehtiyatlar da daxil 

olmaqla likvidlik mənbələrinə çıxıĢın asanlığını və tezliyini də əhatə etməlidir. 

Bu səbəbdən BVF-nun kredit xətti likvidliyin alternativ mənbəyi olsa da, o, valyuta 

ehtiyatlarına olan ehtiyacı aradan qaldıra bilməz. Belə ki, BVF-nun kredit xətti bazar etimadını 

dəstəkləsə də, strateji ehtiyatlar əlyetərlilik, tezlik və rahatlıq kimi üstün keyfiyyətlərə malikdir. 

Bununla yanaĢı, kredit xəttlərinin və ikitərəfli svopların əksinə olaraq, ehtiyatlar ikili rola malik-

dirlər. Onlar sığorta və məzənnə volatilliyini hamarlamaq məqsədi daĢıdığı üçün mərkəzi bankların 

sərancamında olurlar. 

Beləliklə, strateji valyuta ehtiyatlarının kifayətliliyi ilə bağlı mülahizələr monetar siyasət, cap-

ital axınlarının idarə olunması, xarici valyuta və maliyyə bazarlarındakı dəyiĢiklikləri də nəzərə 

almalıdır. Digər tərəfdən, məzənnə və kapital axınlarının volatilliyini absorbsiya etmək imkanları, 

ikitərəfli svoplar və çoxtərəfli xidmətlərdən istifadə ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər, ehtiyatların 

mövcud səviyyəsinin yaratdığı "bazar etimadı" kimi amillər də nəzərdən qaçmamalıdır. Qlobal 

böhran həm də ehtiyatların idarə olunması ilə bağlı təcrübəni də yenidən aktuallaĢdırdı. Ġri 

Ģirkətlərin iflasından sonra ehtiyatların suveren qiymətli kağızlara axını baĢ verdi. Təkcə ABġ dö-

vlət qiymətli kağızlarının həcmi 2008-ci ilin son altı ayı ərzində ikiqat artaraq 500 milyard ABġ 

dollarını ötmüĢdü. Bu zaman aktivlərin nə dərəcədə riskli olması məsələsi xüsusi önəm kəsb etdi. 

Qeyd etmək lazımdır ki, aĢağı faiz ödəyən suveren qiymətli kağızlara yönəlmə də özlüyündə bir çox 

risklər daĢıyır. 

Belə ki, qlobal böhran likvidlik tranĢlarının həcminin artırılmasının zəruri olduğunu göstərsə 

də, aĢağı faiz dərəcələri mərkəzi bankların gəlirlilik səviyyəsində əhəmiyyətli azalmaya səbəb ola 

bilər. Bu isə xərclərininin əsasən təsbit xərclərdən ibarət olan mərkəzi banklar üçün riskli hesab 

edilir. 
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AZƏRBAYCANIN DÜNYA ĠQTĠSADĠYYATINA DAHA SIX ĠNTEQRASĠYA 

ETMƏSĠNDƏ POTENSĠAL ĠMKANLARDAN ĠSTĠFADƏNĠN PERSPEKTĠVLƏRĠ 

 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasın xarici iqtisadi siyasətinin əsasını 

beynəlxalq maliyyə-kredit və iqtisadi təşkilatlarla hərtərəfli qarşılıqlı əlaqələr təşkil etdi. Son dö-

vrlərdə bu istiqamətdə xeyli işlər görüldü. Demək olar ki, Azərbaycan hal-hazırda əsas beynəlxalq 

təşkilatların hamısına üzvdür. Siyasi müstəqilliyin ilk illərində qarşıya qoyulmuş əsas prioritet 

istiqamətlərdən biri beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi və beynəlxalq 

inteqrasiyanın üstünlüklərindən səmərəli istifadə oldu. Hal-hazırda Azərbaycan 84 ölkə ilə yüksək 

iqtisadi əlaqələrə malikdir. Xammal və mineral ehtiyatları, təbii ehtiyatlar və iqtisadi coğrafi 

mövqe ölkənin iqtisadi potensialının əsasını təşkil edir. Yuxarıda göstərilmiş faktorlar, iqtisadiyyat-

da struktur və keyfiyyət dəyişiklikləri ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin formalaşması və inkişafı, 

Azərbaycanın milli iqtisadi inkişafında və dünya iqtisadiyyatında mühüm yer tutmasına səbəb 

olmuşdur. Beynəlxalq və regional xarakterli iqtisadi təşkilatlara üzvlük və onlarla çoxtərəfli iqtisa-

di əlaqələr Azərbaycanın xarici iqtisadi siyasətinin əsas xarakteristikasını təşkil edir. 

Açar sözlər: İnteqrasiya, qloballaşma, iqtisadi əməkdaşlıq, beynəlxalq təşkilatlar, coğrafi 

mövqe, iqtisadi potensial. 
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОКАНИЯ ПОТЕНЦИАЛНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ 

ЛУЧШЕЙ ИНТЕГРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 

 

После обретения государственной независимости Азербайджанская Республика в 

своей внешней политике стала уделять особое внимание связям с международными 

финансово-кредитными и экономическими организациями. За прошедший период в этой 

сфере было проделано достаточно работ. Можно сказать, что Азербайджан стал членом 

всех престижных международных организаций. 

После обретения политической независимости одной из приоритетных задач для 

развития экономики Азербайджана стало налаживание внешнеэкономических связей в 

нужных направлениях. Азербайджан на данный момент имеет обоюдные 

внешнеэкономические связи с 84 странами. Экономический потенциал страны, сырьевые и 

минеральные запасы, природные условия и выгодное экономическое и географическое 

положение способствуют  увеличению сотрудничества. 

Указанные факты свидетельствуют о структурных и качественных изменениях во 

внешнеэкономических связях в последние годы и являются примером интеграции 

Азербайджана в мировую экономику. Именно поэтому, налаживание обоюдных 
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экономических связей с зарубежными государствами и их развитие является важным 

фактором в  формировании национальной экономики Азербайджана.  

Ключевые слова: интеграция, глобализация, экономическое сотрудничество, мировой 

экономику, экономический потенциал. 
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THE PROSPECT OF USING THE CAPABILITIES FOR THE BETTER  

INTEGRATION OF AZERBAIJAN INTO THE WORLD ECONOMY 

 

After Azerbaijan Republic gained independence, one of the important aspects of its foreign 

economic policy was relations with the financial-credit and economic organizations. Over the past 

period, enough work has been done in this area. Azerbaijan became number of nearly all influential 

international organizations. 

After Azerbaijan gained political independence, one of the main tasks of economic develop-

ment was the necessity of establishing foreign economic relations on the right track. Now, Azerbai-

jan has mutual economic and trade relations with 84 countries of the world. Economic potential, 

rich raw material and mineral resources, natural conditions, and favorable economic-geographical 

position of the country increase opportunities for co-operation. The mentioned facts are visual evi-

dences of structural and quality changes that happened in the field of foreign economic relations 

and the sample of the fact that Azerbaijan joined international economic integration relations. 

Key words: integration, globalization, international organizations, economic cooperation, 

economic potential, geographical position. 

 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, müasir dövrdə milli iqtisadiyyatın təĢəkkülü və inkiĢafı pros-

esində qarĢıya çıxan problemlərin uğurlu həlli əhəmiyyətli dərəcədə xarici iqtisadi əlaqələrin 

məqbul vasitələrlə geniĢləndirilməsi və inkiĢafı hesabına ölkə iqtisadiyyatının dünya təsərrüfat sis-

teminə səmərəli Ģəkildə inteqrasiyasının təmin edilməsindən asılıdır. Bu onunla izah olunur ki, 

müasir dövrdə dünyada baĢverən köklü keyfiyyət dəyiĢiklikləri beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın 

milli iqtisadi inkiĢafın zəruri Ģərtinə çevirmiĢdir. Bunun nəticəsidir ki, hazırda dünyada tədricən 

iqtisadi sərhədlərin silinməsi, bütün ölkələr üçün eyni qanunlara tabe olan qlobal iqtisadi sistemin-

dünya təsərrüfatı sisteminin təĢəkkülü prosesi gedir.Məhz belə siyasətin nəticəsində dünya 

təsərrüfat sisteminə fəal surətdə qoĢulmala dövlətlər bir tərəfdən özlərinin müvafiq ehtiyatları 

olmadıqları halda belə cəmiyyətin tələbatını daha dolğun ödəmək, iqtisadiyyatın səmərəli 

strukturunu formalaĢdırmaq və s. bu kimi digər problemlərləri həll etmək, digər tərəfdən isə özlərin-

in BƏB-də malik olduqları üstünlükləri reallaĢdırmaq imkanı əldə etmiĢ olurlar.  

Milli iqtisadiyyatın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası Azərbaycan üçün daha böyük əhəmiy-

yət kəsb edir. Müasir dövrdə bazar iqtisadiyyatı yolunu seçən Azərbaycan Respublikası özünün 

geniĢ iqtisadi potensialını hərəkətə gətirmək məqsədilə ĠEÖ-in qabaqcıl texnologiyalarını və 

maliyyə imkanlarını milli iqtisadiyyata cəlb edir, onlarla səmərəli əməkdaĢlıq əlaqələrini inkiĢaf 

etdirir. 
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Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın dünya dövlətləri tərəfindən tanınması və 

diplomatik münasibətlərin yaradılması dünyanın bir çox ölkələri ilə ikitərəfli iqtisadi əlaqələrin 

qurulmasına və ölkənin dünya iqtisadiyyatına sistemli surətdə inteqrasiyasına geniĢ yol açmıĢdır. 

Ġkitərəfli siyasi əlaqələrin qurulması iqtisadi əlaqələrin inkiĢafına zəmin yaratmıĢ və qarĢılıqlı 

faydalı iqtisadi əməkdaĢlıq siyasi münasibətlərin dərinləĢməsində və qarĢılıqlı etimadın güclənməsi 

yolunda mühüm rol oynamıĢdır. Buradan aydın olur ki, xarici iqtisadi əlaqələrin məqbul vasitələrlə 

geniĢləndirilməsi və inkiĢafı yolu ilə ölkə iqtisadiyyatının dünya ticarət sisteminə səmərəli inte-

qrasiyası müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkiĢafın təmin edilməsinin 

zəruri Ģərtidir. Lakin, bu da bir həqiqətdir ki, dünya ticarət sisteminə səmərəli daxil olmaq üçün ilk 

növbədə yaranmıĢ Ģəraitdə adekvat, elmi cəhətdən əsaslandırılmıĢ xarici ticarət siyasətinin for-

malaĢdırılması tələb olunur. 

Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyatının beynəlmiləlləĢməsinin və inteqrasiyasının 

müasir mahiyyəti BƏB-ə əsasən müəyyən olunur. Belə ki, BƏB sayəsində dünya ölkələrinin dünya 

bazarında istehsal həcminin ümumi göstəricisi müəyyən olunur. Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya dö-

vlətlər arasında istehsal amillərinin və malların sərbəst hərəkətini nəzərdə tutur. Ġqtisadi inte-

qrasiyaya uğrayan Azərbaycan Respublikası siyasi cəhətdən müstəqil olmaqla iqtisadi cəhətdən 

qarĢılıqlı asılı vəziyyətdə olur. Azərbaycan Respublikasının Ġqtisadi əməkdaĢlığının mühüm 

istiqamətlərindən biri ölkələrin iqtisadi inkiĢaf səviyyəsi ilə bağlıdır. Dünya iqtisadiyyatı sisteminə 

inteqrasiya və dünya ölkələri ilə yaxın iqtisadi əməkdaĢlıq daha çox eyni iqtisadi inkiĢaf 

səviyyəsində olan dünya ölkələri arasında özünü göstərir. iqtisadiyyatın dünya təsərrüfatı sisteminə 

səmərəli inteqrasiyası üçün Azərbaycanda real imkanlar vardır və bu imkanlardan bacarıqla istifadə 

olunması ölkə qarĢısında duran bir çox aktual sosial-iqtisadi problemlərin həllində mühüm rol 

oynamaqla yanaĢı perspektivdə Azərbaycanın dünyanın inkiĢaf etmiĢ ölkələri sırasına çıxmasını 

təmin edə bilər. 

Azərbaycanın iqtisadi potensialı və iqtisadi inkiĢaf dinamikasının ətraflı təhlili, o cümlədən 

onun xarici əlaqələrinin öyrənilməsi, ölkəmizin dünya təsərrüfatı sisteminə inteqrasiyasının 

güclənməsini Ģərtləndirən üstünlükləri aĢağıdakı kimi müəyyənləĢdirməyə imkan verir: 

 ƏlveriĢli coğrafi-nəqliyyat mövqeyi ilə yanaĢı, xariclə intensiv əlaqələr yaratmaq im-

kanını asanlaĢdıran inkiĢaf etmiĢ beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat Ģəbəkəsinin mövcudluğu; 

 Güclü təbii-iqtisadi potensialın, o cümlədən zəngin mineral-xammal ehtiyyatları, məhsul-

dar torpaq sahələri, əlveriĢli təbii-iqlim Ģəraiti, böyük iĢçi qüvvəsi və s. mövcudluğu; 

 Bir sıra sahələrdə, xüsusi ilə enerji ehtiyyatları üzrə güclü elmi potensial və ixtisaslı kadr 

ehtiyatlarının mövcudluğu; 

 Bazar münasibətlərinin yaradılmasına istiqamətlənən iqtisadi islahatların dərinləĢməsi və 

geniĢlənməsi sayəsində onun dönməzliyinin təmin olunması; 

 Xarici investisiyaların cəlb olunması, onun təĢviqi və qorunmasının geniĢ hüquqi ba-

zasının yaradılması və həyata keçirilməsi üçün kompleks təĢkilati idarəetmə iĢlərinin görülməsi; 

 Ölkədə xarici iĢgüzar dairələrlə birgə təsərrüfatçılıq fəaliyyəti ilə məĢğul olan 

müəssisələrin yaradılması; 

 Azərbaycan Respublikasının artıq bir çox ölkələrlə dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrə dair 

müqavilələr bağlaması, bir sıra beynəlxalq müqavilə və saziĢlərə qoĢulması, bir neçə beynəlxalq və 

regional iqtisadi birliklərə daxil olması. 

Lakin aparılan təhlillər onu da göstərir ki, xarici iqtisadi əlaqələr sistemində baĢ verən bir sıra 

müsbət dəyiĢikliklərə baxmayaraq, müvcud üstünlüklərdən və imkanlardan kifayət qədər səmərəli 

istifadə olunmur. 
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Coğrafi iqtisadi mövqe. Avropanı Asiya ilə birləĢdirən əlveriĢli coğrafi mövqeyə, Xəzər 

dənizi vasitəsilə Rusiya, Mərkəzi Asiya və Ġrana, avtomobil-dəmir yolu vasitəsilə Gürcüstana və 

Qara dəniz bölgəsinə, Ġrana, Türkiyəyə, Rusiyaya çıxıĢı olan nəqliyyat komunikasiya xətləri daxild-

ir. 

Azərbaycan Avrasiyanın giriĢ qapısı, ġərq-Qərb nəqliyyat-kommunikasiya və enerji 

dəhlizinin mərkəzi dövləti hesab olunur. Bu xüsusda, qədim Ġpək Yolu adlanan TRASECA 

nəqliyyat-kommunikasiya layihəsi, BTC əsas ixrac boru kəməri, BTƏ qaz kəmərləri mühüm rol 

oynayır. Hazırda Azərbaycan Avrasiya məkanının əsas tranzit ölkələrindən biri olaraq ġərq-Qərb 

əmtəə, enerji-yanacaq və baĢqa əlaqələrin əsas mərkəzləri sırasında mühüm yer tutur. Bu mövqe 

getdikcə güclənir və Azərbaycan özünün tranzit imkanlarını daha da geniĢləndirir. 

 ĠĢçi qüvvəsi. Qeyd etmək lazımdır ki, ölkəmizin BƏB-də səmərəli və fəal iĢtirakı üçün 

aĢağıdakı müsbət keyfiyyətlərə malik kadr potensialı mövcuddur: 

 Nisbətən ucuz iĢçi qüvvəsi.Bu əmək tutumlu sahələrin inkiĢafı üçün zəruridir; 

 ĠĢçi qüvvəsinin yüksək ümumi təhsil səviyyəsi; 

 Ġqtisadi mühitin tələblərinə operativ uyğunlaĢmaq bacarığı. 

Elmi-texniki tərəqqi. Hər bir ölkənin iqtisadi inkiĢafa nail olunması və xarici iqtisadi 

əlaqələrin səmərəli Ģəkildə inkiĢaf etdirilməsi onun elmi-texniki potensialından da çox asılıdır. Bu 

baxımdan, qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın onilliklər ərzində formalaĢan böyük elmi-texniki po-

tensialı vardır. Belə ki, hazırda Azərbaycan respublikasında müxtəlif elmi-texniki xidmət göstərən 

çoxlu sayda elmi-tədqiqat institutu, layihə-konstruktor təĢkilatı və ali təhsil müəssisəsi vardır. Ölk-

əmizin elmi-texniki potensialı onun iqtisadi inkiĢafında mühüm rol oynayır. Eyni zamanda, xarici 

mütəxəssislərin zəruri biliklərinin və təcrübələrinin öyrənilməsi baxımından yüksək ixtisaslı xarici 

mütəxəssislərin ölkəyə gəlməsinin asanlaĢdırılması zəruridir. Bunun əsasında, gələcək üçün yerli 

kadrların potensialı artırılması, xarici mütəxəssislərlə təcrübə mübadiləsi aparılmalı və yerli kadrlar 

üçün müvafiq təlimlər keçirilməlidir.Bu isə öz növbəsində ölkənin iqtisadi inkiĢafına müsbət təsir 

göstərəcəkdir. 

Ġnnovasiya. Ölkəmizin iqtisadi inkiĢafına təsir edən amillərdən biri də innovasiya olduğun-

dan burada həm xaricdən gətirilən innovasiya, həm də ölkə daxilində mövcud olan potensial 

mühüm rol oynayır. Ümumiyyətlə Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin inkiĢafı üçün vençur 

biznesi sistemi tətbiq edilməlidir. Bu xüsusda, sərmayələrin innovasiyaların inkiĢafına yönəltmək və 

vençur biznesi sistemini tətbiq etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmizdə innovasiyaların ink-

iĢafı üçün qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsi, eləcə də Ġnnovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi 

haqqında qanunun qəbulu, o cümlədən innovasiya parklarının fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģərait 

yaradılmalıdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının inkiĢafı və yüksəliĢi səmərəli investisiya fəaliyyətindən əhəmiy-

yətli dərəcədə asılıdır ki, bu da bazar iqtisadiyyatının mühüm tərkib hissəsidir.Son illərdə ölkəmizin 

iqtisadiyyatının mühüm sahələrində sabit sürətlə inkiĢaf meyllərinin baĢlanmasının əsas 

səbəblərindən biri ölkədə investisiya qoyuluĢlarının idən ilə artması və strukturunun mütərəqqi 

istiqamətdə təkmilləĢməsidir. 

Xarici investisiyalar Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının inkiĢaf etdirilməsində baĢlıca rol 

oynamaqla, həm də xarici ölkələrin respublikamızla iqtisadi münasibətlərinin inkiĢaf etdirilməsində 

müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Hal-hazırda xarici investisiyalar iqtisadiyyatımızın bütün sahələrinə 

cəlb edilməkdədir. Ölkəmizin təbii sərvətləri, yüksək ixtisaslı kadr potensialının olması, xarici in-

vestisiyaların qorunmasına dair dövlət tərəfindən zəmanət verilməsi, müvafiq qanunvericilik və 
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normativ sənədlərin olması xarici iĢ adamlarının ölkəmizin iqtisadiyyatına sərmayə qoymalarına 

stimulu gücləndirir.  

Təbii resurs potensialı. Azərbaycan respublikasının dünya təsərrüfat əlaqələri sisteminə 

inteqrasiya üçün daha geniĢ və əlveriĢli imkanları ilə fərqlənən fəaliyyət sferası məhz, respublika 

iqtisadiyyatının ən qədim və ənənəvi sektorlarından biri olan neft-qaz kompleksidir. Neft-qaz kom-

pleksi neft avadanlıqları istehsalı və neft-kimya maĢınqayırma sənayesini də özündə birləĢdirməklə 

respublika iqtisadiyyatının ən baĢlıca baza sahəsi və sosial-iqtisadi sabitliyin və həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinin əsas amilidir. Azərbaycan respublikası üçün dünya bazarı mövqeyindən əhəmiy-

yətli olan zəngin neft-qaz ehtiyatlarının mövcudluğu və ölkədaxili siyasi sabitliyin təminatı 

deməkdir. Azərbaycanın gələcək iqtisadi inkiĢafı, Azərbaycan xalqının rifahı və firavanlığı məhz, 

respublikanın neft sərvəıtlərinin iĢlənməsindən və onlardan əldə ediləcək gəlirlərdən nə dərəcədə 

düzgün istifadə edilməsi ilə birbaĢa əlaqədar olacaqdır.  

Müasir dövrdə dünya təsərrüfat sistemində gedən prosesləri, Azərbyacanın yerli xüsusiy-

yətlərini və iqtisadi inkiĢaf istiqamətlərini nəzərə alaraq belə nəticəyə gəlmək olar ki, müasir dövrdə 

ölkəmizin inteqrasiya proseslərinin effektivliyini yüksəltmək üçün aĢağıdakı strategiyalara uyğun 

səmərəli fəaliyyətə riayət olunmalıdır. 

1. Dünya təsərrüfat sisteminin dinamik dəyiĢən Ģəraitinə uyğun ixtisaslaĢma və investisiya 

əməkdaĢlığı strategiyası: 

 Ölkənin iqtisadi potensialına, daxili tələbatına və beynəlxalq əmək bölgüsündə malik 

olduğu üstünlüklərinə uyğun dayanıqlı və stabil beynəlxalq iqtisadi ixtisaslaĢmanın təmin olunması. 

Bu məqsədə nail olunmasının ən mühüm Ģərtlərindən biri ölkənin DTS miqyaslı inkiĢaf meyllərinə 

çevik reaksiyasıdır; 

   texniki, sənaye və sosial siyasətin dünya standartlarına istiqamətləndirilməsi. Bu dünya 

səviyyəsində gedən intensiv ETT proseslərinə vaxtında qoĢulmaq və onlardan maksimum səviyyədə 

faydalanmağı nəzərdə tutan məqsəd güdür; 

 Nəqliyyat və rabitə kommunikasiyalarının, həmçinin digər istehsal və xidmət sahələrinin, 

o cümlədən xüsusilə biznesə xidmət edən bazar infrastrukturası sahələrinin inkiĢaf etdirilməsi; 

 Xarici kapitalın azad fəaliyyəti üçün ÜTT-in əsas tələblərindən olan milli rejimin tətbiqi-

nə keçilməsi; 

 Ölkənin investisiya iqlimi xəritəsinin hazırlanması və elan olunması, o cümlədən xarici 

investisiyanın təĢviqi və stimullaĢdırıldığı, qadağan olunduğu və az səmərəli hesab olunan sahələrin 

müəyyənyənləĢdirilməsi. 

2. Dünya təsərrüfatı sisteminin institutsional və funksional bölmələri kəsimində fəaliyyət 

strategiyası: 

 Ikitərəfli dövlətlərarası əlaqələrin qarĢılıqlı fayda əsasında daha da geniĢləndirilməsi və 

inkiĢaf etdirilməsi; 

 Azərbaycanın milli mənafelərinə cavab verən beynəlxalq və regional, sahə və funksional 

xarakterli iqtisadi birliklərə və təĢkilatlara daxil olmaqla onların iĢində fəal iĢtirakın təmin olun-

ması. Beynəlxalq və regional birliklərlə və təĢkilatlarla iĢ iqtisadi səmərəlilik meyarı üzərində 

qurulmalı və belə təĢkilatlara qoĢulma prosesində Azərbaycan üçün keçid iqtisadiyyatı olan ölkələrə 

verilən güzəĢtlər sisteminin geniĢləndirilməsinə nail olmağa çalıĢmaq lazımdır; 

 Transmilli kooperasiyalarla əməkdaĢlığın qarĢılıqlı fayda əsasında geniĢləndirilməsi, ilk 

növbədə TMK daxili bazarların imkanlarından geniĢ istifadə olunması. 

3. Dünya bazarında ölkənin mövqeyinin möhkəmləndirilməsi strategiyası: 

 Ixrac olunan xammalın və aralıq məhsulların ölkə daxilində emal olunaraq dünya ba-
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zarına likvidli və rəqabətədavamlı son məhsul kimi çıxarılması; 

 Daxili bazarın potensialını nəzərə alaraq idxalın strukturunun rasionallaĢdırılması; 

 Xarici bazarlarda milli ixracatçıların mənafelərinin qorunmasıtədbirləri, o cümlədən ixrac 

risklərinin sığortalanması sisteminin formalaĢdırılması; 

 Ixracın stimullaĢdırılması və xarici iqtisadi əlaqələrin mütərəqqi formalarının tətbiqinin 

geniĢləndirilməsi vasitəsilə iqtisadi rezidentlərin dünya bazarına çıxıĢının tam liberallaĢdırılması. 

4. Ölkənin milli maraqlarına və geosiyasi Ģəraitə müvafiq xarici iqtisadi təhlükəsizlik strate-

giyasının formalaĢdırılması. Ġqtisadi təhlükəsizlik strategiyasının əsas prinsipləri dünya təcrübəsinə 

əsasən aĢağıdakılardan ibarətdir: 

 Ölkənin iqtisadi müstəqilliyinin, yəni dövlətin milli sərvətlər üzərində tam nəzarətinin və 

onlardan səmərəli istifadə olunması üçün sərbəst qərar qəbul etmə imkanının təmin olunması; 

 Milli iqtisadiyyatın dayanıqlılığı, stabilliyi və özünü inkiĢaf qabiliyyətinin təmin olun-

ması. 

5. Xarici iqtisadi əlaqələrin tənzimlənməsinin çevik təĢkilati-idarəetmə sisteminin yaradıl-

ması: 

  Ölkədə iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin hüquqi-normativ bazasının və idarəetmə 

sisteminin beynəlxalq hüquq normalarına və dünya praktikasına uyğunlaĢdırılması və onun 

tamamlanması; 

 Ixracın inkiĢafı dövlət proqramının və ixracın kreditləĢdirilməsi və sığortalanması sistem-

inin yaradılması; 

 Idxalın tarif tənzimlənməsi, vergiyə cəlb olunması və texniki təhlükəsizliyinə nəzarət sis-

teminin beynəlxalq standartlara uyğun olaraq qurulması, daxili bazarı və iqtisadi Ģəraiti nəzərə 

alınmaqla təkmilləĢdirilməsi; 

 Ixraca və valyutaya nəzarət sisteminin təkmilləĢdirilməsi. 

Bütün bu qeyd olunanlar müasir dövrdə Azərbaycanın xarici iqtisadi fəaliyyət siyasəti hazır-

lanarkən konseptual əsaslar kimi qəbul oluna bilər. 
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Экспертиза является эффективными средством при проведении таможенного контроля 

товаров перемещаемых через таможенную границу. Это исследование, которое дает ответ о 

происхождении, качестве товаров, их безопасности и соответствия нормам принятым в 

стране импортере.  

Таможенная экспертиза - это специальное научно-практическое исследование, прово-

димое экспертами в целях решения задач таможенного дела - фискального, контрольного, 

экономического, правоохранительного, статистического и защитного характера, требующих 
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выполнения самых различных экспертиз. Термин "экспертиза" происходит от латинского 

"expertus", что означает "опытный, сведущий". 

Таможенная экспертиза проводится экспертами таможенных лабораторий, а также 

иными экспертами, назначаемыми таможенными органами. В качестве эксперта может быть 

назначено любое лицо, обладающее необходимыми специальными познаниями. 

Заинтересованное лицо, если экспертиза проводится по его инициативе, вправе представить 

таможенным органам предложения по кандидатуре эксперта. 

В таможенной лаборатории выделяются три области специализации экспертов: 

-по исследуемым объектам, например, наркотики, продукты питания, 

-химических производств, руды, концентраты, металлы, сплавы, драгоценные металлы 

и камни, продукция электронной, электротехнической и машиностроительной продукции, 

объекты информатики и интеллектуальной собственности и финансовой деятельности; 

- по используемым методам и средствам, например, оптические (лупа, микроскоп, 

различные виды подсветок, сканирование, оптические измерительные устройства); 

механические (растяжение, сжатие, шлифовка, резка, взвешивание и т. п.); электрические, 

электронные, акустические, электромагнитные, другие виды излучения, химические, 

микробиологические, радиологические и т. п. методы; 

- по виду вопросов, т. е. предмету исследования, например, при определении места 

происхождения, нормы выхода при переработке, естественной убыли, стоимости,  сокрытия, 

недостоверного декларирования, таможенного режима, качества, количества, сорта, 

фирменного знака и т.п. 

С ускорением научно-технического прогресса появляются новые товары, 

потребительские свойства которых существенно различаются и в разной степени могут 

удовлетворять общественные потребности. С учетом возможных последствий использования 

этих товаров они должны быть идентифицированы и классифицированы, что позволит 

повысить экономическую безопасность страны. 

Криминальные группировки также хорошо оснащены технически и постоянно 

улучшают методы совершения таможенных преступлений. Для их раскрытия необходимо 

использовать более совершенные механизмы и методики идентификации товаров. 

Поэтому как инструмент выявления потребительских свойств товаров и определения 

направления их использования приобретает все большее значение. 

Основная цель таможенной экспертизы товаров - выявление признаков, влияющих на 

классификацию товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической 

деятельности Таможенного союза что предопределяет применение мер государственного 

регулирования при ввозе или вывозе товара. 

В рамках таможенной экспертизы решаются также вопросы, связанные с выявлением 

страны происхождения товара, его рыночной стоимости, принадлежности к наркотическим 

средствам и пр. Ее результативность во многом зависит от целесообразности назначения 

экспертизы, соблюдения всех требований при назначении и проведении таможенной 

экспертизы, оформления ее результатов. 

В случаях несоблюдения процедурных и процессуальных требований заключение 

расценивается судом как недопустимое доказательство, а решение таможенного органа о 

классификации товара признается незаконным и подлежащим отмене. 

В случае проведения таможенной экспертизы срок проведения таможенной экспертизы 

может продлеваться с письменного разрешения руководителя уполномоченной организации 
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по согласованию с таможенным органом, назначившим таможенную экспертизу. На 

практике эти сроки продлеваются по несколько раз, в результате экспертиза может 

выполняться в течение года и более. 

В случае невозможности проведения таможенной экспертизы подразделениями- ее 

проводят эксперты иной уполномоченной организации на договорной основе. В таких 

случаях привлекаемая экспертная организация обязана представить в таможенный орган, 

назначивший экспертизу, документы, подтверждающие наличие у нее необходимых 

специальных познаний - аккредитации, эксперта (специалиста), оборудования.  

Так как таможенная экспертиза является инструментом регулирования 

внешнеэкономической деятельности, большое значение имеет легитимность заключений 

экспертов, работающих в области таможенного дела. В проведении данных операций 

большую роль играют таможенные лаборатории. 

Европейская таможенная лаборатория  играет существенную роль в борьбе с 

незаконной перевозкой и мошенничеством путем предоставления  научно-технических 

знаний, необходимых для соблюдения европейских правил во всех вопросах,  касающихся 

таможенного тарифа , классификации и номенклатуры. Хотя некоторые были созданы 

сравнительно недавно, большинство лабораторий, участвующих в таможенных и акцизных 

работах в Европейском Союзе имеют долгую историю и  имеют вековой опыт в Таможенных 

и акцизных работах. 

С течением времени роль таможенных лабораторий повышалась в связи с изменениями 

в торговой среде. В современную эпоху таможни и таможенным лабораториям все чаще 

приходится сталкиваться с определением подлинности и происхождениея продукции, 

выявления незаконного импорта наркотиков и прекурсоров, защиты потребителей от 

опасных грузов, охране окружающей среды и т.д 

Услуги, предоставляемые таможенными лабораториями часто имеют решающее 

значение. Их работа, происходит на ежедневной основе.  Поддерживая работу таможни, 

таможенные лаборатории помогают защитить общество путем установления правильной 

классификации товаров для выручки целей или защиты людей против ненадежной и опасной 

продукции. Таможенные лаборатории являются важным элементом в обеспечении 

целостности границы. 

Насчитывается около 80 таможенных лабораторий в Европейском Союзе, 

распространенные во всех странах ЕС за исключением Люксембурга, в котором нет 

лаборатории. Многие государства-члены только одной центральной лаборатории, в то время 

как другие имеют ряд лабораторий. Около двух с половиной тысячи людей работают в 

лабораториях, начиная от простых сотрудников в маленьких странах ЕС до нескольких сотен 

людей в государствах-членах с более значительными лабораторными работами. 

Задачи, связанные с таможней и акцизами по-прежнему являются основным 

направлением деятельности таможенных лабораторий, на них приходится в среднем около 

три четверти их работы. За средними показателями скрываются значительные различия 

между государствами-членами. В некоторых странах почти 100%  деятельности лабораторий 

посвящены таможенным и акцизным вопросам, в то время как в ряде стран таможенные и 

акцизные задачи не самая значительная зона.  

Таможенные лаборатории не существуют в изоляции. Работа устанавливается на 

ежедневной основе с таможенных офисов, но также есть много других органов, с которыми 
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могут сотрудничать лаборатории, в том числе университеты, государственные министерства, 

частные компании, органы стандартизации, полиции и ветеринарной службы.  

Некоторые таможенные лаборатории сотрудничают с местными университетами и 

техническими колледжами, принимая студентов к практическим занятиям. Они также 

руководят студентами, которые занимаются исследованиями в лаборатории. 

Независимо от различия между таможенными лабораториями, суть в том, что все они 

обеспечивают большой объем научного опыта и экспертизы.  

Таможенные лаборатории регулярно принимают почти любые мыслимые продукты, от 

сладостей до игрушек- за исключением живых животных. Прибыв по почте или на  

автомобили (обычно в виде пары проб - один для немедленного анализа и один для целей 

контроля), образец  регистрируется в системе и относится  к соответствующей части 

лаборатории, сопровождается выявлением идентификационного номера/штрих-кода для 

отслеживания причин. Лаборатория обрабатывает запрос анализ в кратчайшие сроки. 

Образцы помещаются на хранение на некоторое время в случае, если они являются 

необходимыми для дальнейшего анализа. Методы хранения образцов важны так как разные 

предметы должны храниться в разных условиях –температура, уровень влажности, и т. д. 

Традиционные задачи  таможенного и акцизного управления  в частности включают в 

себя классификацию товаров с учетом таможенной номенклатуры, которая имеет решающее 

значение для применения пошлин в сельскохозяйственной и промышленной торговли, а 

также для дел, в качестве антидемпинговых процедур и экспортных возмещений. 

Таможенные лаборатории могут также проконсультировать по обязательной информации о 

тарифах . 

Таможенные лаборатории, чья задача-здоровье и защита прав потребителей, а также 

таможенного и акцизного вопроса, участвуют в решении целого ряда потенциальных угроз 

для благополучия европейцев.  Лаборатории могут также изучить, например, импортные 

пищевые продукты, которые могут быть загрязнены . Это помогает обеспечить соответствие  

европейским продовольственным и потребительским стандартам безопасности  ввозимые 

товары  

Таможенные лаборатории в ЕС помогли обнаружить многие продукции за годы, 

которые на большем или меньшем масштабе, могли бы представлять риск для здоровья и 

безопасности общественности. Хочу выделить несколько примеров всяческих проблем, 

которые были отмечены: контакт с пищевыми продуктами материалов, которые содержали 

опасные или несанкционированные химические вещества; пищевые добавоки, содержащие 

нелегальные (например, определенные консерванты) или добавки; пластиковые игрушки для 

детей до 3 лет с высокой концентрацией фталатов; обувь, которая содержала избыточное 

количество свинца и фталатов. 

В конечном итоге, если будет установлено, что продукт является небезопасным, оно 

должно быть изъято и уничтожено. Далее отчеты лаборатория вносит в соответствующие 

государственные офисы.  

Защита окружающей среды является относительно недавним дополнением таможенных 

лабораторий в сферу деятельности, но она приобретает все большую значимость. В мире все 

больше обеспокоены вопросами, касающимся окружающей среды, таких как 

озоноразрушающие вещества, опасные отходы (такие как химикаты и тяжелые металлы) и 

стойких загрязнителей.  
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Существуют потенциальные угрозы от терроризма и оружия массового уничтожения.В 

таможенных лабораториях уделяют  важную роль предотвращению и решению таких угроз. 

Таможенные лаборатории могут способствовать укреплению безопасности посредством 

проверки химических или биологических веществ, которые могут быть использованы в 

качестве оружия, ядерных и радиоактивных материалов, запрещенных товаров и товаров 

двойного назначения, которые могут иметь как гражданское, так и военное применениею 

Экспертиза таможенных лабораторий может иметь неоценимое значение в таких случаях.  

ЕС двигается ближе к реальности территории без национальных границ, и в связи с 

этим есть необходимость в расширении сотрудничества между Государствами-членами 

таможенных лабораторий. Взаимное признание аналитических процедур, общей политики в 

области качества и обмена научно-технических ноу-хау . 
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экономической безопасности обоих уровней. Описываются направления и методы 
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Məqalədə milli və beynəlxalq iqtisadi təhlükəsizliyinin əlaqələr təhlil edilir; gömrük orqan-

larının hər iki səviyyədə iqtisadi təhlükəsizliyinin subyektləri kimi rolunu tədqiq edilir. Gömrük or-

qanlarının bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün istifadə olunan istiqamətləri və üsulları təsvir edilir. 

İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün Azərbaycan gömrük orqanlarının işi araşdırılırç 

Azərbaycan gömrük statistik məlumatları təqdim edilir. 
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In article the interrelation of national and international economic security is analyzed; the 
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Экономическая безопасность является важнейшей составной частью системы 

национальной безопасности государства. Экономическая безопасность - это «такое состояние 

экономики и институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита 

национальных интересов, социально направленное развитие страны в целом, достаточный 

оборонный потенциал даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внешних и 

внутренних процессов». (6) 

Обеспечение экономической безопасности является необходимым условием для 

нормального функционирования государства как экономической системы, реализации принци-

пов государственного суверенитета, а также достойной жизни каждого его гражданина. На 

национальном уровне выделяют экономическую безопасность регионов, отраслей, предпри-

ятий, личности. Однако экономическая безопасность каждого уровня данной иерархии невоз-

можна без достижения ее в целом по стране. В свою очередь, состояние национальной эконо-

мической безопасности может быть достигнуто лишь при условии обеспечения между-

народной экономической безопасности, так как в современных условиях интернационализации 

национальных экономик и усиления их взаимозависимости проблема экономической безо-

пасности выходит за национальные рамки и оказывается тесно связанной с международной 

экономической безопасностью. Финансовые кризисы быстро распространяются по всему 

миру, военные конфликты являются причинами всплесков и падений на мировых биржах. 

Концепции обеспечения экономической безопасности любого государства должны учи-

тывать конкретные глобальные исторические обстоятельства; объективной необходимостью 

является объединение усилий всех стран для достижения баланса своих экономических инте-

ресов и интересов других государств в рамках международной экономической безопасности.  

Под международной экономической безопасностью понимается такое экономическое 

взаимодействие стран, которое исключало бы преднамеренное нанесение ущерба эконо-

мическим интересам какой-либо страны. (4) Следует отметить, что проблемы международной 

экономической безопасности стала обсуждаться мировым сообществом раньше, чем ими 

заинтересовались на уровнях отдельных государств. 

Институциональные основы концепции коллективной экономической безопасности 
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начали закладываться в 1974 г., когда ООН по инициативе развивающихся стран стала 

заниматься разработкой модели нового экономического порядка. Идеи о создании системы 

экономической безопасности вошли в положения Хельсинкских соглашений (1975 г.). 

 В 1985 г. на 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята резолюция 

«Международная экономическая безопасность», в которой определено, что необходимо 

содействовать обеспечению международной экономической безопасности с целью социально-

экономического развития и прогресса каждой страны. На 42-й сессии Генассамблеи ООН была 

принята Концепция международной экономической безопасности, в соответствии с которой 

обеспечение международной экономической безопасности основывается на национальной 

экономической безопасности различных государств. (5) 

Система международной экономической безопасности в настоящее время только форми-

руется, ее создание должно происходить только путем совместных действий всех стран при ус-

ловии обеспечения национальной экономической безопасности каждой из них. В числе основ-

ных угроз международной экономической безопасности - незаконная торговля, прежде всего 

наркотиками, оружием и людьми, международный терроризм, организованная преступность, 

приводящая к дестабилизации национальной экономики, отрицательные последствия предос-

тавления прямых иностранных инвестиций и т.д. Проблемами обеспечения международной 

экономической безопасности занимается ряд организаций в рамках ООН: ЭКОСОС, 

ЮНКТАД, ЮНИДО, а также международные экономические организации - МВФ, МБРР, ВТО 

и др. 

Что касается экономической безопасности на национальном уровне, то исследования в 

данном направлении активизировались лишь в 90-х годах, после распада СССР, причем на 

Западе и в постсоветском пространстве сложились свои подходы и трактовки данной 

категории. Но тот факт, что проблема обеспечения национальной экономической безопасности 

является важнейшей задачей государства, является бесспорным. Особая роль здесь 

принадлежит таможенной системе. 

Деятельность таможенных органов по обеспечению экономической безопасности 

осуществляется использованием как методов экономического (тарифного и нетарифного), так 

и правового регулирования и методов правоохранительной деятельности. Таможенные органы 

вносят непосредственный вклад в укрепление системы международной экономической безо-

пасности, участвуя в борьбе с такой угрозой всему человечеству, как терроризм. Терроризм 

наносит огромный удар экономической безопасности: помимо прямого материального ущерба, 

террористические атаки способствуют росту страха и неуверенности, приводят к падению 

деловой активности. 

Таможенные органы, контролируя деятельность международных транспортных узлов , 

оказывают содействие другим правоохранительным органам в борьбе с терроризмом. Проводя 

борьбу с контрабандой оружия и наркотиков, таможенники также вносят неоценимый вклад в 

пресечение террористической деятельности, так как именно наркобизнес является источником 

доходов для финансирования международного терроризма. Таможенные органы противо-

действуют терроризму также посредством экспортного контроля, препятствуя перемещению 

через таможенную границу товаров и технологий, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового уничтожения, различных видов вооружения и военной техники. 

На национальном уровне способствуют обеспечению экономической безопасности такие 

функции таможенных органов, как:  

- Валютный контроль. Имея возможность полностью контролировать движение и 
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возврат валюты в процессе ВЭД, таможенные органы пресекают вывоз капитала, в результате 

которого происходит утечка ресурсов из экономического оборота страны.  

- Борьба с контрабандой разного рода. Как правило, у контрабандного товара отсутствует 

таможенное оформление, соответственно, платежи в госказну не взимаются. Таким образом, 

борясь с контрабандой, таможенные органы также пресекают факты уклонения от уплаты 

таможенных платежей.  

 - Борьба с проникновением на территорию страны контрафактных товаров. Таможенные 

органы контролируют соблюдение прав интеллектуальной собственности и предотвращают 

проникновение на территорию страны поддельной продукции. 

- Контролируя соответствие ввозимых товаров различным стандартам и нормам, 

осуществляя санитарный контроль, таможенные органы препятствуют проникновению на 

территорию страны некачественной и опасной для здоровья продукции, прежде всего продо-

вольствия и лекарств. 

- Реализуя протекционистскую функцию, таможенные органы участвуют в защите 

отечественного производителя, помогают развитию отраслей национального производства. 

- Исполняя свою фискальную функцию, таможенные органы способствуют пополнению 

государственной казны, укрепляя тем самым финансовую систему страны. 

Все сказанное в полной мере относится к таможенным органам Азербайджана. Обес-

печение экономической безопасности страны является их важнейшей задачей.(7) Деятельность 

их опирается на законодательство, основу которого составляют Конституция АР, Таможенный 

Кодекс, ряд законов АР - «О таможенном тарифе», «О валютном регулировании», «Об 

экспортном контроле», «Об обеспечении прав интеллектуальной собственности и борьбе 

против пиратства», «О противодействии легализации денежных средств и иного имущества, 

полученного преступным путем, и финансированию терроризма» и многие другие документы. 

Терроризм и распространение оружия массового уничтожения, как отмечается в 

«Концепции национальной безопасности Азербайджанской Республики» (2007 г.), является 

одной из главных угроз национальной безопасности нашей страны. Участвуя в борьбе с 

терроризмом, Азербайджан объявил открытыми все свои аэропорты и воздушное 

пространство. Наша страна является участником всех международных конвенций, 

посвященных борьбе с терроризмом.(2) В мае 2013 г. была принята «Государственная 

программа по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и наркоманией на 2013-2018 годы». 

О вкладе таможенной службы нашей страны в дело борьбы с терроризмом и 

наркооборотом можно судить по следующим фактам: только в 2014 году был пресечен 

незаконный ввоз в страну 12 патронов, двух единиц охотничьего оружия, 64 единиц 

боеприпасов и инвентаря для охотничьего оружия, 8 единиц газового оружия и 57 патронов, 27 

единиц пневматического оружия и 2398 единиц боеприпасов к ним, 4,6 кг ртути, 772 единицы 

холодного оружия, 178,369 кг наркотических веществ.(11) 

Наряду с незаконным оборотом оружия и наркотиков, большую угрозу национальной 

экономической безопасности представляют и прочие таможенные правонарушения, как 

уголовные, так и административные. Статистические показатели правоохранительной 

деятельности азербайджанских таможенников отражены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1. Правонарушения уголовного характера 

 

 2011 2012 2013 2014 

Всего 250 274 350 428 

Факты контрабанды     208 210 219 241 

Факты незаконного оборота 

наркотиков и психотропных 

веществ 

138 88 139 158 

Задержано наркотических 

веществ, грамм 
220,567.564 122,035.3540 125,148.6640 178,144.6120 

Задержано психотропных 

средств, грамм 
7,498.579 9,551.8700 10,207.0670 225.3120 

Уклонение от уплаты 

таможенных платежей 
- 4 - 6 

Подакцизных товаров, 

ввезенных без акцизной марки  
- 28 12 8 

Других фактов уголовного 

характера   
43 39 130 197 

Привлечено к ответственности 

лиц 
279 321 392 477 

 

Таблица 2. Административные нарушения 

 

 2011 2012 2013 2014 

Всего 18,078 14,331 12,125 10,382 

Незаконное пересечение 

таможенной границы 
- 1 - 

1 

 

Скрытый провоз - 141 143 231 

Вывоз путем обмана 3 - - - 

Недекларирование 179 274 234 262 

Невозвращение иностр. валюты 1 - - - 

Недоставка товаров, 

транспортных средств и 

документов на них 

- 12,775 10,343 8,564 

Невывоз (невозвращение) 421 545 612 598 

Уклонение от уплаты 

таможенных платежей 
4 3 2 4 

Импорт без акцизной марки 3 6 1 15 

Импорт без лицензии 4 - - - 

Другие нарушения 17,297 608 814 757 

 

Источник: Официальная статистика Таможенного Комитета АР 
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Из анализа вышеприведенных данных видно, что количество правонарушений 

уголовного характера за данный период значительно выросло. Однако это следует 

расценивать не как свидетельство растущей преступности, а как следствие повышения 

качества правоохранительной деятельности таможенных органов. 

Следует отметить, что воздействие нарушений таможенного законодательства на 

таможенные платежи минимально: так, в 2013г. уголовные правонарушения оценивались в 

2,003,978 манатов, административные штрафы составили 1,255,121 манатов, были 

конфискованы товары на сумму 199,108 манатов. 

В совокупности «стоимость» нарушений не превышает 0,15% общих таможенных 

сборов за 2013 г.(10) 

В 2014г. стоимость конфискованной контрабанды и других предметов составила 

2,577,813 манатов, административные штрафы составили 1,205,651 манатов, конфисковано 

имущество на 228,933 манатов, что в целом составляет примерно 0,27% общих таможенных 

сборов за прошедший год. (11) 

Но следует учитывать, что возможный экономический ущерб в случае нераскрытия 

данных правонарушений мог бы быть весьма значительным. 

Проводится большая работа по выявлению контрафактных товаров. Государственным 

Таможенным Комитетом составлен «Реестр товаров, содержащих объекты интеллектуальной 

собственности». При подозрении на нарушение своих прав правообладатель может 

обратиться в ГТК с просьбой о приостановке пропуска контрафакта, охране прав 

интеллектуальной собственности и включении в реестр отсутствующих в нѐм товаров.  

В рамках борьбы с проникновением контрафакта в течение 2014 г. было проведено 

несколько семинаров для таможенников с участием экспертов компании Japan Tobacco Inter-

national по выявлению контрафактных табачных изделий. (12) 

Протекционистскую функцию таможенные органы нашей страны реализуют с 

помощью использования тарифных и нетарифных рычагов. Тарифная система Азербайджана 

включает в себя более 10 тыс. тарифных позиций, что свидетельствует о ее детализации и 

высокой степени развитости внешнеторговых отношений. 40% тарифных позиций 

облагаются тарифными ставками от 0 до 5%(из них 2% тарифных позиций имеют нулевую 

тарифную ставку), 6% позиций имеют тарифные ставки от 5 до 10%, 54%-на уровне от 10 до 

15%. 

Применяются такие нетарифные меры, как ограничение экспорта, лицензирование 

импорта и экспорта, установлены различные стандарты и технические требования (в стране 

действуют более 20 тыс. межгосударственных и национальных стандартов).  

 С целью развития ненефтяного сектора экономики таможенная политика страны 

формируется таким образом, чтобы стимулировать развитие отдельных отраслей 

производства и защитить национального производителя. С этой цель импорт некоторых 

видов товаров и оборудования освобождается от пошлин и НДС. В первую очередь это 

касается товаров и оборудования, используемых в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности. например, до марта 2017 г. от выплат таможенных пошлин и НДС 

освобожден импорт племенного скота, бобовых растений, семян подсолнечника, сахарной 

свеклы, удобрений, молочных сепараторов и т.д.  А с целью стимулирования развития в 

нашей стране новейших отраслей энергетики на 10 лет освобождены от уплаты таможенных 

пошлин и НДС установки, применяемые для использования альтернативных и 

возобновляемых источников энергии. 
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 В то же время с целью защиты ряда отраслей на их продукцию устанавливаются 

повышенные ставки пошлин (мясомолочная продукция, консервы, спиртные напитки, соки, 

табак, хлопок, шелк). 

Деятельность таможенных органов АР по перечислению средств в госказну весьма 

успешна: с каждым годом сумма доходов от деятельности таможни неуклонно возрастает. 

 

Таблица 3. Перечисления в госбюджет, тыс манатов 

 

 2011 2012 2013 2014 

Таможенные  

пошлины   
231,575.30 230,622.20 298,249.30 365,894.30 

НДС 834,997.17 883,366.30 986,078.37 1,070,960.58 

Акцизы 62,758.65 76,850.20 81,336.07 57,035.92 

Дорожный налог    12,196.36 17,510.10 17,582.89 16,868.24 

Всего 1,141,527,.48, 1,208,348.80 1,383,246.63 1,510,759.04 

 

Источник: Официальная статистика Таможенного Комитета АР 

 

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что таможенные органы нашей страны, 

реализуя свои функции, вносят существенный вклад в обеспечение экономической 

безопасности государства и способствуют решению проблем международной экономической 

безопасности. 

Концепция развития «Азербайджан 2020: взгляд в будущее» предусматривает 

дальнейшее повышение роли таможенной системы в укреплении экономической и 

национальной безопасности страны. Деятельность таможенных органов в соответствии с 

требованиями современности должна строиться на принципах прозрачности и открытости. В 

соответствии с этим в настоящее время реализуется «План стратегического развития 

таможенной системы АР на 2012-2016 гг.», охватывающий все сферы таможенной 

деятельности. При таможенном оформлении товаров и транспорта применяется принцип 

«единого окна», активно внедряется система электронных услуг, все таможенные выплаты 

производятся в электронном формате. Все это должно способствовать дальнейшему 

повышению эффективности работы таможенных органов. 
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Müasir maliyyə-iqtisad elminin əsas dinamik istiqamətlərindən biri riyaziyyat və maliyyə, 

iqtisad elmlərinin birgə doğurduğu maliyyə riyaziyyatıdır. Bu elm elementar faizlərin hesa-
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blanmasından baĢlayaraq konkret Ģərtlər daxilində mürəkkəb investisiya, kredit, kommersiya, aktuar 

və baĢqa problemlərin həllinin öyrənilməsinə yönəlmiĢdir. Müasir mütəxəssis (iqtisadçı, analitik, 

kommersant, menecer, aktuar) maliyyə-kredit sisteminin xüsusiyyətlərini, bank strukturlarının və 

maliyyə bazarlarının iĢləmə prinsiplərini dərindən təhlil etməli, ayrı-ayrı qiymətli kağızlar üzrə 

maliyyə əməliyyatlarının effektiv hesablaĢma metodlarını bilməli, maliyyə resurslarının və kapital 

hərəkətinin idarəedilməsi yollarını mənimsəməlidir. Maliyyə bazarlarında üstünlüyü elələri qazanır 

ki, onlar informasiyaları ən tez, düzgün, tam alırlar və nəinki özlərinin xüsusi təcrübələrinə və intui-

tiv hisslərinə arxalanırlar [1]. 

Ġnvestisiya pоrtfeli investorun kоnkret investisiya məqsədlərinə nail оlması üçün bir yerdə 

cəmləĢdirilmiĢ müxtəlif investisiya alətlərinin məcmusudur. Ġnvestisiya portfeli eyni zamanda 

maliyyə aktivlərindən, qeyri-maddi aktivlərdən və qeyri-maliyyə vəsaitlərindən ibarət ola bilər. 

Qiymətli kağızlara qoyulan investisiyalar geniĢ yayılmıĢdır. 

Pоrtfelin fоrmalaĢdırılmasında baĢlıca məqsəd risk və gəlirlilik arasında оptimal uzlaĢmaya 

nail оlmaqdan ibarətdir. BaĢqa sözlə, investisiya alətlərinin müvafiq dəsti investоrun itkilərinin 

minimuma qədər azaldılmasına və eyni zamanda, оnun gəlirinin maksimallaĢdırılmasına xidmət 

etməlidir. 

Aktivlərin fərqli qrupları arasında investisiya potensialının bölüĢdürülməsi portfel investisiya-

larının mahiyyətini əks etdirir. Portfel investisiyaları investisiya fəaliyyətinin nəticələrinin plan-

laĢdırılması və onlara nəzarət edilməsinə imkan verir.  

Portfel investisiyalarının əsas məqsədi – qiymətli kağızların məcmusuna ayrıca götürülmüĢ 

qiymətli kağıza xas olmayan xüsusiyyətləri verən investisiya Ģərtlərinin yaxĢılaĢdırılmasıdır. Portfel 

formalaĢma prosesində verilmiĢ investisiya xüsusiyyətləri ilə yeni investisiya keyfiyyətləri əldə 

olunur. Beləliklə, qiymətli kağızlar portfeli elə alətlərdən ibarətdir ki, investor bu alətlərin köməyi 

ilə tələb olunan gəliri minimum risklə təmin edir. 

Ġnvestisiya portfelinin formalaĢdırılmasında aĢağıdakı prinsiplər əsas götürülür: 

1. QoyulmuĢ vəsaitin təhlükəsizliyi (bütün risklərdən sığortalanma və gəlirin sabitliyinin 

qorunması); 

2. Əldə olunacaq gəlirin sabitliyi; 

3. Vəsaitlərin likvidliyi (tez və itkisiz nağd pula çevrilməsinin mümkünlüyü); 

Lakin ayrıca götürülmüĢ qiymətli kağızlardan biri bütün bu xüsusiyyətlərə malik olmur. 

Qiymətli kağızlara investisiyalarda qanunauyğunluq odur ki, daha yüksək gəlirli vəsaitlər eyni za-

manda yüksək riskli olur və daha az riskli vəsaitlər daha az gəlir gətirir. Portfel formalaĢdırarkən 

investorun əsas məqsədi özünün risk və gəlirinin optimal nisbətinə nail olmaqdır. Bu problemi həll 

etməyə diversifikasiya və kafi likvidlik prinsiplərinin istifadəsi imkan verir [9, s.331]. 

Vəsaitlərin diversifikasiyası - bu portfel investisiyalarının əsas prinsipidir, bu prinsipin 

mahiyyəti ondan ibarətdir ki, hər hansı bir qiymətli kağız nə qədər cəlbedici olsa da bütün vəsaitləri 

bir qiymətli kağıza qoymaq məqsədəuyğun deyil. Diversifikasiya dedikdə bir qiymətli kağızın aĢağı 

gəlirinin digər qiymətli kağızın yuxarı gəliri ilə örtülməsi baĢa düĢülür. Diversifikasiyanın daha eti-

barlı metodu müəyyən sahələr və regionların diversifikasiyasıdır. Sahə diversifikasiyasının mahiy-

yəti odur ki, yalnız bir sahənin qiymətli kağızlarını əldə etmək məqsədəuyğun deyil, çünki mənfi 

təsirlər bütöv sahəni ələ keçirə bilər. Məsələn, dünya bazarında neftin qiymətinin aĢağı düĢməsi 

bütün müəssisələrin səhmlərinin dəyərinə təsir göstərə bilər.  

Eyni hal ayrı-ayrı regionlarda da meydana gələ bilər, məsələn, siyasi qeyri-stabillik, təbii 

fəlakətlər və s. səhmlərin qiymətinin düĢməsinə gətirib çıxara bilər.  
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Daha dərin analiz iqtisadi-riyazi metodların tətbiqi ilə mümkündür. Məsələn, korrelyasiya an-

alizi portfeldəki müxtəlif qiymətli kağızların optimal balansını tapmağa imkan verir. 

Kafi likvidlik prinsipinin mahiyyəti odur ki, müĢtərilər qarĢısında öhdəliyi yerinə yetirəcək 

qədər və yüksəklikvidli saziĢlərin həyata keçirilməsi üçün portfeldə tez realizə olunan aktivlərin 

müəyyən payı olmalıdır. 

Qiymətli kağızlar onların sahibinin əmlak və qeyri-əmlak hüquqlarını və bu hüquqların ver-

ilməsi imkanını müvafiq qanunvericilik əsasında müəyyənləĢdirilmiĢ və məcburi rekvizitlərə riayət 

etməklə təsdiq edən sənədlər- aktivlərdir. Məsələn, səhm, istiqraz, veksel, opsion və s. bu kağız 

növlərinə aiddir. Qiymətli kağızlar müəyyənləĢdirilmiĢ formaya riayət olunmaqla hər hansı hüququ 

təsdiqləyən elə bir sənəddir ki, həmin hüquq bu sənəd olmadan həyata keçirilə və baĢqa Ģəxsə verilə 

bilməz. Beləliklə, qiymətli kağızlar emitent və qiymətli kağızın sahibi arasında ortaq və ya borc 

əlaqəsini təsdiqləyən sənəd kimi xarakterizə olunur . 

Ġnvestorlar üçün qiymətli kağızların investisiya imkanlarına görə təsnifatı mühüm əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu nöqteyi –nəzərdən bütün qiymətli kağızları 3 qrupa bölmək olar: 

1. Sabit gəlirli qiymətli kağızlar 

2. Səhmlər 

3. Törəmə qiymətli kağızlar 

1. Sabit gəlirli qiymətli kağızlara aid olan maliyyə vasitələrinə aĢağıdakı xüsusiyyətlər aiddir: 

- Tərəflər ödəniĢ tarixini əvvəlcədən müəyyən edirlər - borclunun investora qiymətli kağızın 

nominal dəyərini təĢkil edən borclanılmıĢ məbləği və faiz ödəniĢini etməli olduğu gün; 

- Tərəflər nominal dəyəri və faizi qabaqcadan müəyyən edirlər; 

Sabit gəlirli qiymətli kağızların daha geniĢ yayılmıĢ növlərindən biri istiqrazdır. 

Ġstiqraz- sahibinin onu buraxmıĢ Ģəxsdən istiqrazda nəzərdə tutulan müddətdə istiqrazın nom-

inal dəyərini və ya baĢqa əmlak ekvivalentini almaq hüququnu təsdiqləyən qiymətli kağızdır. 

Ġstiqraz onun sahibinə həmçinin istiqrazın nominal dəyərindən faiz almaq hüququ və ya digər əĢya 

hüquqları verə bilər (10, 280 с.).  

Ġstiqrazın nominal dəyəri gələcək hesablaĢmalar və faizlərin hesablanması üçün baza rolunu 

oynayır. Ġstiqrazın cari anda istiqraz bazarında formalaĢan, borc Ģərtləri və Ģəraitlə müəyyən edilən 

bazar qiyməti mövcuddur. Müxtəlif istiqrazların nominalı əhəmiyyətli dərəcədə öz aralarında nə 

qədər çox fərqlənirsə, onların bazar qiymətlərinin müqayisəli ölçülməsinə də bir o qədər ehtiyac 

yaranır. Bu ölçü kursdur. Ġstiqrazın kursu aĢağıdakı düsturla hesablanır: 

  
 

 
                                                                

Burada K- istiqrazın kursu, P- bazar qiyməti, N- nominal qiyməti. 

Əgər istiqraz emitent tərəfindən investorlara nominal dəyərindən aĢağı satılırsa, amma nomi-

nal dəyəri ilə geri alınırsa, onda deyirlər ki, satıĢ ―diskontla‖ həyata keçirilir. Əgər istiqraz nominal 

dəyəri ilə satılırsa, amma hesablanmıĢ əlavə faizlərlə geri alınırsa onda deyirlər ki, istiqraz 

―mükafatla‖ ödənib.  

Ġstiqrazın gəlirliliyi bir neçə göstərici ilə xarakterizə olunur. Gəlirliyinə görə istiqrazlar kupon, 

cari və tam gəlirli istiqrazlara bölünürlər . 

2. Səhm - öz sahibinə emitentin (səhmi buraxan Ģirkətin) gəlirinin bir hissəsini dividend 

Ģəklində almaq, emitentin idarə olunmasında iĢtirak etmək və emitentin ləğvi halında geridə qalan 

əmlakın bölüĢdürülməsi zamanı həmin əmlakın bir hissəsini əldə etmək hüququnu verən pay 

qiymətli kağızıdır. Səhmlər müddətsizdir yəni onu buraxan səhmdar cəmiyyət mövcud olduğu 

müddətdə bazarda dövr edir. Səhmdar cəmiyyət onu buraxmağa məcbur deyil. Səhmin əsas xarak-

http://az.wikipedia.org/wiki/S%C9%99n%C9%99d
http://az.wikipedia.org/wiki/Qiym%C9%99tli_ka%C4%9F%C4%B1z
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teristikası səhmin məzənnəsidir. Səhmin məzənnəsi dedikdə səhmin cari dəyərinin nominalından nə 

qədər böyük olduğunu (bu qiymətlə səhmi bazarda cari anda əldə etmək olar) göstərən nisbi 

göstərici baĢa düĢülür.  Səhmin məzənnəsinin hesablanması istiqrazın kursunun hesablanması düs-

turu ilə eynidir.  

Səhmlərin digər bir vacib xarakteristikası, onun gəlirliliyidir. Səhmlərin cari və məcmu 

gəlirliliyi mövcuddur. Cari gəlirlilik aĢağıdakı düsturla müəyyən olunur: 

                                                 
 

 
                                                                           )  

Burada r- cari gəlirlik; D-dividend; P- səhmin cari qiyməti. 

Cari gəlirlilik dividend dərəcəsi də adlanır. 

t zaman periodu (adətən bir il)  üçün məcmu gəlirlilik düsturu: 

                                                 
          

  
                                                         ) 

Burada     – t+1 periodunun əvvəlinə səhmin qiyməti,    – t periodunun əvvəlinə səhmin 

qiyməti,     – period ərzində dividend. 

3. Son zamanlar əhəmiyyətli hesab edilən qiymətli kağızlar sırasına törəmə qiymətli 

kağızlarını daxil edirlər. Onlara törəmə adının verilməsi o mənanı daĢıyır ki, belə kağızların 

qiymətləndirilməsi onların əsasında duran baza maliyyə aktivlərinin qiymətləndiriməsi ilə bağlıdır 

və onlara görə törəmə kəmiyyətə çevrilirlər. Törəmə qiymətli kağızların geniĢ yayılmıĢ formaları 

opsion və fyuçerslərdir [6, s.12]. 

Opsion- sahibinə müəyyənləĢdirilmiĢ qiymət əsasında müəyyən müddətdən sonra müxtəlif 

növ qiymətli kağızları almaq və ya satmaq hüququ verən qiymətli kağızdır. 

Fyüçers- əmtəə, valyuta, qızıl və qiymətli kağızların alqı-satqısı üçün pul məbləğinin 

müqavilə bağlandıqdan müəyyən müddət sonra müqavilədə nəzərdə tutulan qiymətlərlə 

ödənilməsini nəzərdə tutan birja saziĢidir. 

Qiymətli kağızların investisiya cəlbediciliyi onların növlərindən asılıdır.  Belə ki, səhmlərin 

investisiya keyfiyyəti əsasən onların məzənnəsinin, əldə olunan dividendlərin  artım potensialı və 

sahibinə maddi və qeyri-maddi hüquq verməsi ilə əlaqəlidir. Ġstiqrazların investisiya cəlbediciliyi 

onların etibarlılığından asılıdır. Ümumiyyətlə, istiqrazların gəlirliliyi səhmlərin gəlirliyindən aĢağı 

olsa da, onlar daha stabildir. Opsion və fyuçerslərin investisiya cəlbediciliyi onların çox yüksək 

gəlirlilik imkanı ilə müəyyən olunur, eləcə də bu alətlərdən risklərin hedcinqi ilə birlikdə istifadə 

olunur. Hedcinq - dəyər itkisindən sığortalanmağa yönəldilmiĢ tədbirlər strategiyasıdır (8, 236 с.).  

Qiymətli kağızlar portfelinin tipləri. Xüsusi investisiya məsələlərinin həllində müxtəlif 

qiymətli kağızlar portfeli istifadə olunur, onların hər birində müəyyən period üçün portfel sahibi 

tərəfindən qəbul olunmuĢ risk və gözlənilən gəlirlilik xüsusi balans təĢkil edir. Bu faktorların nisbəti 

qiymətli kağızlar portfelinin tiplərinin müəyyənləĢdirilməsinə imkan verir. AĢağıdakı portfel tipləri 

var: 

Artım portfeli- bazarda kursu sürətlə yüksələn qiymətli kağızlardan formalaĢır. Bu tip port-

felin məqsədi əldə olunmuĢ dividendlərlə birlikdə kapitalın dəyərinin artmasıdır. Bu cür portfellərə 

yeni, sürətlə yüksələn Ģirkətlərin səhmləri daxil ola bilər.  

Bazarın geniĢ və effektiv inkiĢafı, statistik baza, həmçinin hesablama texnikası sahəsində 

sürətli inkiĢaf qiymətli kağızlar portfelinin idarə olunmasında müasir nəzəriyyə və praktikanın 

meydana gəlməsinə gətirib çıxartmıĢdır. Bu nəzəriyyə Markoviç, Tobin və ġarp tərəfindən 

yaradılmıĢdır. Müasir nəzəriyyə portfelin optimallaĢdırılmasının statistik metodlarına (maliyyə 

alətinin gəlirliyinin orta kvadratik yayınması, kovariasiya və korrelyasiya əmsalları, alfa və beta 
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əmsalları, ayrıca maliyyə aktivlərinin sistematik və qeyri-sistematik risklərinin ölçülməsi) əsaslanır. 

Bu göstəricilərin hesablanması verilmiĢ gözlənilən gəlirlilik və risk parametrlərinə uyğun investis-

iya portfelinin formalaĢdırılmasına imkan verir. Tədqiqat iĢi məhz müasir portfel nəzəriyyəsinə 

əsaslandığına görə biz onunla daha ətraflı tanıĢ olacağıq (3, 248 s). 

Portfelin gözlənilən gəlirliliyi və riski. Portfelin idarə olunmasında qərar qəbul edən Ģəxsin 

müəyyən etməli olduğu əsas parametrlər portfelin gəlirliliyi və riskidir. Portfel formalaĢdırarkən 

qərar qəbul edən Ģəxs portfelin gələcək gəlirlilik və risk dinamikasını dəqiq müəyyən edə bilməz. 

Buna görə də o, gəlirlilik və riskin gözlənilən qiymətinə əsasən öz investisiya seçimini qurur. Bu 

göstəricilər ilk növbədə keçmiĢ periodların statistik göstəricilərinə əsasən qiymətləndirilir. 

Gələcəyin keçmiĢi 100 faiz təkrarlaması mümkün olmadığına görə qərar qəbul edən Ģəxs alınan 

qiymətləri Ģəraitin inkiĢafına uyğun olaraq öz proqnozlarına əsasən düzəldə bilər. Qeyd olunmuĢ 

parametrlərin necə hesablanmasına baxaq.  

Portfelin gözlənilən gəlirliliyi. Portfelin gözlənilən gəlirliliyi ona daxil olan aktivlərin 

gözlənilən gəlirliyinə əsasən hesablanır. Aktivlərin gözlənilən gəlirliyinin hesablanmasında 2 üsul-

dan istifadə olunur. Birinci, aktivlərin gəlirliyinin keçmiĢ statistik məlumatlarına əsasən ədədi 

ortasının tapılması  düsturudur:                                                             

                                                             )   
∑   

 
   

 
                                                      ) 

E(r) - aktivin gözlənilən gəlirliyi,    - i periodunda aktivin faktiki gəlirliyi, n-baxılan peri-

odların sayı. 

Ġkinci yol aktivlərin gəlirliliyinin mümkün gələcək ehtimallarının paylanmasının hesa-

blanmasıdır. Bu halda gözlənilən gəlirlilik çəkili ədədi orta kimi müəyyən olunur, burada çəkilər 

hər bir hadisənin ehtimalını göstərir. Hadisənin bütün mümkün baĢvermə ehtimalları cəmdə 100% 

olur. Aktivlərin gözlənilən gəlirlilik düsturu aĢağıdakı formada yazıla bilər:  

 

                                                             )   ∑    

 

   

)                                                 ) 

Burada E(  ) - i-ci hadisə üçün aktivin gözlənilən gəlirliliyi,    - i-ci hadisənin baĢ vermə 

ehtimalıdır. 

Ġndi isə hər bir aktivin gəlirliliyi məlum olduqda bütün portfel üçün gözlənilən gəlirlilik düs-

turunu baxaq:              

            (  )        )        )          )  ∑      )

 

   

                       ) 

Burada     ) – portfelin gözlənilən gəlirliyi,     ) - i-ci qiymətli kağızın gözlənilən gəlirliyi, 

   - i-ci qiymətli kağızın portfeldə xüsusi çəkisidir və onun qiymətinin ümumi portfelin qiymətinə 

nisbəti kimi hesablanır:                                                            

                                                              
  

  
                                                                       )    

        - i-ci qiymətli kağızın xüsusi çəkisi,    - portfeldə i-ci qiymətli kağızın qiyməti,    -

portfelin qiyməti. 

Portfelə daxil olan bütün aktivlərin xüsusi çəkilərinin cəmi vahidə bərabərdir. Standart portfel 

bütün aktivlərin payının mənfi olmazlığını nəzərdə tutur. Uzun mövqe (long sale) aktivlərini əldə 

edən hər bir investor aktivi sonrakı satıĢ niyyəti ilə alır. Bu cür alıĢ aktivin qiymətinin qalxmasının 
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gözləndiyi zaman onun alıĢ və satıĢı arasındakı fərqi gəlir kimi əldə etmək ümidi ilə  həyata 

keçirilir.  

Əgər investor bir neçə aktivin dəyərinin aĢağı düĢəcəyinə əmindirsə, o qısa satıĢ (short sale) 

həyata keçirir. Bunun üçün o verilən aktivi digər investordan (kreditordan) borc götürür, dərhal onu 

satır və bazardan daha ucuz qiymətə alır və kreditora hansısa fazilə birgə geri qaytarır. Nəzəri olar-

aq qısa satıĢ əməliyyatının həyata keçirilməsi əlveriĢli Ģəraitdə heç bir ilkin kapital qoyuluĢu  (və ya 

minimum) tələb etmir (2, 303 s). 

Əgər investorun ilkin kapitalı     olarsa, onda hər hansı b aktivinin    qiymətinə satıĢından 

sonra (qısa mövqedə) investorun kapitalı       həcmində olar. Bu məbləğə o i-ci aktiv almaq 

üçün     məbləğini xərcləməklə n aktiv ala bilər. AĢağıdakı kimi yazmaq olar: 

                                          

                                                                                                           ) 

Bu bərabərliyin hər iki tərəfini     -yə bölsək, alarıq:                                  

                                                                                                            ) 

   - uzun mövqe,    isə investorun Ģəxsi kapitalından asılı olan qısa mövqe həcmi.      

    ilə ifadə etsək onda: 

∑                                                                                 )

   

   

 

Portfelin gözlənilən riski. Risk investisiyanın gözlənilən nəticəni dəqiqliklə verməsində qeyri-

müəyyənlik ölçüsüdür. Gəlirliliyin dispersiyası və standart kənarlaĢma maliyyə aktivləri risklərinin 

əsas ölçüsü hesab olunur. Aktivlərin gəlirliliyinin dispersiyası və standart kənarlaĢması onların fak-

tiki gəlirliliyinin orta gəlirliyi ətrafında mümkün səpələnmə dərəcəsini göstərir. Bu risk ölçüsü akti-

vlərin gəlirliliyinin keçmiĢ statistik göstəriciləri əsasında müəyyən edilə bilər. Səhm nümunəsində 

gəlirliyinin dispersiyası və standart kənarlaĢmanın müəyyənləĢdirilməsi texnikasına baxaq. 

n il ərzində səhmin gəlirlilik göstəricilərinə baxaq. Birinci il gəlirlilik həcmi   , ikinci il    , 

üçüncü il    və s., n-ci il   . Hesablamanı bir neçə addımda həyata keçirək.  

Addım 1. n il ərzində səhmlərin gəlirliliyinin orta qiymətini müəyyən edək. Bu sadə ədədi or-

ta kimi hesablanır:                                                                

                                                              ̅  
∑   

 
   

 
                                                        ) 

Addım 2. Hər il üçün gəlirliliyin faktiki qiymətinin onun orta qiymətindən kənarlaĢmasını 

müəyyən edək, alınmıĢ nəticəni kvadrata yüksəldək və cəmləyək: 

     ̅)       ̅)         ̅)  ∑     ̅) 
 

   

                                          ) 

Addım 3. AlınmıĢ nəticəni illərin sayına bölək: 

                                                               ∑
     ̅) 

 

 

   

                                               ) 

   illərə görə səhmin gəlirliliyinin dispersiyasını göstərir. Göstəricinin istifadəsini asan-

laĢdırmaq üçün dispersiyadan kvadrat kök alınır və gəlirliyin standart kənarlaĢması alınır: 

                                                                 √                                                               ) 
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Aktivin gəlirliyinin standart kənarlaĢması nə qədər böyükdürsə onun riski də o qədər 

böyükdür. Bu nəticəyə gəlmək olar ki, eyni gəlirlikli iki aktivdən standart kənarlaĢması az olanı 

seçmək lazımdır.  

Bəs aktivlərin gəlirlilikləri fərqlidirsə necə hərəkət etmək lazımdır? Məsələn, iki investisiya 

variantı mövcuddur:  

1. gözlənilən gəlirlilik  10%, standart kənarlaĢma 5%,  

2. gözlənilən gəlirlilik 19%, standart kənarlaĢma isə 9%-dir. Hansı hal daha risklidir? 

Belə olan hallarda riskin nisbi ölçüsünə ( dispersiya əmsalı və ya variasiya əmsalı)- gəlirliliyin 

standart kənarlaĢmasının gözlənilən gəlirliliyə nisbətinə baxılır. Birinci halda onun qiyməti 

5%/10%=50%, ikinci halda – 9%/19%=47,4%. Ġkinci hal nisbətən daha az riskli hesab olunur, 

baxmayaraq ki, bu halda öz gəlirliliyinin standart kənarlaĢması yüksəkdir.  

Portfelin gözlənilən riski ona daxil olan aktivlərin standart kənarlaĢmalarını (dispersiya) 

özündə birləĢdirir. Müxtəlif aktivlər bazar Ģəraitinin dəyiĢməsinə fərqli reaksiya verir. Nəticədə 

fərqli aktivlərin gəlirliliyinin standart kənarlaĢması bəzi hallarda portfelin riskinin azaldılmasına 

gətirib çıxarır. Portfelin riski bazar Ģəraitinin dəyiĢməsinin portfelə daxil olan aktivlərin gəlirliliyini 

hansı istiqamətdə və hansı səviyyədə dəyiĢməsindən asılıdır. Ġki aktivin gəlirliliyinin dəyiĢmə 

istiqaməti və qarĢılıqlı əlaqəsinin müəyyənləĢdirilməsi üçün kovariasiya və korrelyasiya 

əmsallarından istifadə olunur. Kovariasiya göstəricisi bu düsturla müəyyən 

nur:                                        

                                      
∑ (   

   ̅)(   
   ̅)

 
   

 
                                          ) 

      - X və Y aktivlərinin gəlirliyinin kovariasiyası,    
 i-ci periodda X aktivinin gəlirliyi,   ̅  

n periodu ərzində X aktivinin orta gəlirliyi,    
 -i-ci periodda Y aktivinin gəlirliyi,   ̅ -n period ər-

zində Y aktivinin orta gəlirliyi, n - X və Y aktivlərinin gəlirliliklərinin qeydə alındığı periodların 

sayı. 

Əgər iki qiymətli kağızın gəlirliliyinin kovariasiyası müsbətdirsə bu o deməkdir ki, onların bi-

rinin gəlirliliyi hansı istiqamətdə dəyiĢirsə digərinin gəlirliliyi də həmin istiqamətdə dəyiĢir. 

Gəlirliliyin mənfi kovariasiyası onların əks istiqamətdə dəyiĢməsini göstərir. Kovariasiya 0 olarsa 

bu o deməkdir ki, aktivlərin gəlirliyinin arasında əlaqə yoxdur. Bunlara baxmayaraq kovariasiyanın 

bəzi çatıĢmazlıqları var (5, 452 s.). 

Korrelyasiya iki və daha artıq təsadüfi dəyiĢənlər arasındakı statistik əlaqəni təsvir edir və 

aĢağıdakı düsturla hesablanır:                                                          

                                                       
     

    
                                                             ) 

    - X və Y  dəyiĢənlərinin korrelyasiya əmsalı,    - x dəyiĢəninin standart kənarlaĢması,     

- Y dəyiĢəninin standart kənarlaĢması 

Təcrübədə iki dəyiĢən arasında əlaqə gücünün ölçülməsi üçün kоrelyasiya əmsalından istifadə 

оlunur. Korellyasiya əmsalı -1 və 1 arasında dəyiĢir. Kоrelyasiya əmsalının kəmiyyəti -1-ə qədər 

оlduqda əks funksiоnal əlaqəni, +1-ə qədər оlduqda birbaĢa funksiоnal əlaqəni ifadə edir. Bu halda 

X qiymətli kağızının gəlirliyinin bir vahidi Y qiymətli kağızının gəlirliyinin bir vahidinə ciddi 

uyğun gəlir. Beləliklə X və Y qiymətli kağızlarının gəlirliliklərinin bütün mümkün qiymətləri düz 

xətt üzərində yerləĢir. Müsbət iĢarəsi göstərir ki, gəlirlilik bir istiqamətdə dəyiĢir: ya hər ikisi 

yüksəlir, ya da hər ikisi enir. Əgər əmsal müsbətdirsə və 1-dən kiçikdirsə 2 qiymətli kağızın 
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gəlirliliyi arasında asılılıq var, lakin bu ciddi asılılıq deyil. Xüsusi hallarda X qiymətli kağızının 

gəlirliliyinin artması halında Y-in gəlirliyi düĢə bilər (4, 400 s).  

Əgər korrelyasiya əmsalı -1-ə bərabərdirsə onda qiymətli kağızların gəlirliyi arasında mənfi 

funksional asılılıq mövcuddur. Belə olan halda X kağızının gəlirliliyinin artması zamanı Y-in 

gəlirliliyi azalır və əksinə. X və Y kağızlarının gəlirliliklərinin bütün mümkün qiymətləri enən düz 

xətt üzərində yerləĢir. Mənfi korrelyasiya halında və -1-dən böyük olan halda bəzən dəyiĢənlərin 

qiymətinin eyni istiqamətdə hərəkəti müĢahidə oluna bilər.  

Korrelyasiya əmsalı 0-a bərabər olduqda dəyiĢənlər arasında heç bir asılılıq yoxdur deməkdir.  

X və Y dəyiĢənlərinin qiymətləri heç bir yüksələn və enən qanunauyğunluq aĢkar olunmadan 

səpələnmiĢ kimi təsvir olunacaq (7, 440 с.).  

Həqiqətdə aktivlərin əksəriyyəti bir-biri ilə müsbət kоrrelyasiyaya malik olur, lakin bu 

funksiоnal əlaqə deyil. Belə Ģəraitdə səhmlərin bir pоrtfeldə birləĢdirilməsi riski azaldır, lakin tam 

aradan qaldırmır. Ġki səhmdən ibarət pоrtfelin riski оnlardan istənilən birinin riskindən о halda 

aĢağıdır ki, bu səhmlər arasında kоrrelyasiya əmsalı оnların оrta kvadratik kənarlaĢmalarından aĢağı 

оlsun. Səhmlərin оrta kvadratik kənarlaĢmaları kəmiyyətcə kiçik оlanın böyüyə nisbəti kimi hesa-

blanır. 

Portfelin yaradılmasında əsas məqsəd ən aĢağı gözlənilən risk səviyyəsində tələb olunan 

gözlənilən gəlirliliyin əldə edilməsidir. Bu məqsədlə tədqiqat iĢində effektiv riyazi-statistik hesa-

blama metodları göstərilmiĢ və bu metodlarla optimal portfel formalaĢdırma məsələsinə 

baxılmıĢdır. 
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Интеграция Азербайджанской Республики (АР) в мировую экономику нашла отражение 

в расширении его мирохозяйственных связей, росте показателей внешнеэкономической 

деятельности (ВЭД) и интенсивном формировании рынка таможенных услуг. По состоянию на 

начало 2011 г. АР имела внешнеторговые связи со 146 странами мира, в том числе по экспорту 

- со 110, импорту - 131. За 2001-2010 гг. ее внешнеторговый товарооборот увеличился в 9,6 

раза, в том числе экспорт - в 12,2, импорт - в 5,6 раза. В контексте расширения 

мирохозяйственных связей АР особый смысл приобретают международные оценки ситуации, 

сложившейся здесь в области ВЭД и таможенного дела. В Докладе Всемирного 

Экономического Форума (WEF) о глобальной конкурентоспособности в 2010-2011 гг. по 

величине торговых барьеров АР занимает низкое, 132-е место (3,5 балла) [2] среди 139 стран 

мира, находясь на одном уровне с Россией, вместе с которой замыкает список государств СНГ 

по данному показателю. Это означает, что таможенные тарифы, а также барьеры, не связанные 

с тарифами, существенно ограничивают способность импортных товаров конкурировать на 

внутреннем рынке. По индикатору обременительности таможенных процедур у АР несколько 

лучшее положение - 108-е место (3,5 балла). Более выигрышная для АР позиция сложилась по 

размеру ставок торговых пошлин, средневзвешенный показатель которого составил в 

республике 6,9 % (82-е место).  

Согласно другому рейтингу WEF, по индексу вовлеченности в международную 

торговлю, отражающем степень свободы перемещения товаров через границу, АР в 2010 г. 

занял 77-е место (3,88 балла) среди 125-ти стран мира (соответственно против 70/121 в 2009 

г.), опередив такие страны бывшего СССР как Украина, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Россия. Следует также выделить позицию АР по основным компонентам данного индекса, 

имеющим непосредственное отношение к таможенному делу. Так, по ряду показателей АР 

занимает достаточно высокие места: доступ на внешний рынок - 59-е место (3,29 балла), 

эффективность таможенного администрирования - 38 (4,7), индекс таможенных услуг - 28 

(9,3), открытость для многосторонних торговых правил - 34 (73,0). В то же время развитие 

международной торговли сдерживается из-за затруднительности импортно-экспортных 

процедур - 123-е место (1,8 балла), высоких тарифных ставок - 76 (6,9), трудного доступа на 

внутренний рынок - 70 (4,66), повышенной обременительности таможенных процедур - 69 (3,9 

балла). В свою очередь, сложности в осуществления экспорта и импорта заключаются в 

низкой эффективности процедуры очистки (105-е место; 2,1 балла), длительности времени для 

импорта (116-е место; 50 дней) и экспорта (115-е; 46 дней), большом количестве требующихся 

для этих операций документов (соответственно 125-е место; 14 ед. и 106-е; 9 ед.), высокой 

стоимости единицы контейнера при импорте и экспорте (соответственно 120-е; 3 480 долл. и 

119-е; 2 980 долл.). По данным «Doing Business 2011», среднее время экспортных процедур в 

Азербайджане - 43 дня, что весьма продолжительно, особенно в сравнении с лучшими 

показателями зарубежной практики. Так, в Дании, Эстонии и Сингапуре прохождение 

экспортных процедур занимает всего 5 дней, в Гонконге, Люксембурге, Нидерландах и США - 

6 дней. Довольно высока по международным стандартам и сумма официальных платежей при 

экспорте в расчете на один контейнер: в среднем она составила 2 980 долл.. Для сравнения: для 

малазийских экспортеров сопоставимый показатель равен 450 долл., китайских - 500 долл., 

немецких -872 долл., турецких - 990 долл. Самая успешная в этом плане страна из бывшего 

СССР - Латвия -600 долл. Прохождение в АР обязательных процедур при импорте в среднем 

занимает 46 дней, тогда как в большинстве развитых стран на это уходит в пределах 5-20 дней. 

Лидер по данному показателю - Сингапур - 4 дня. Среди постсоветских стран лидируют 
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Эстония (5 дней), Литва (10), Латвия (11) и Грузия (13 дней). Стоимость расходов на 

осуществление импорта в расчете на один контейнер составила в Азербайджане 3 480 долл., 

тогда как, например, для Сингапура - 439 долл., а для 112 из 183 стран - не превышает 1 500 

долл. 

В данном контексте и с учетом курса на углубление мирохозяйственных связей АР 

огромное значение приобретает предстоящий процесс ее вступления в ВТО, который, на наш 

взгляд, должен иметь высокий приоритет во внешнеэкономической политике страны. В 

настоящее время АР находится на очередной стадии этого сложного и многогранного 

процесса. В центре внимания ВТО находятся такие проблемы, как упрощение и унификация 

таможенной деятельности с целью максимального облегчения международной торговли, 

ускорения мирового товарооборота при обеспечении в полном объеме контрольных и 

фискальных функций таможни; содействие гармонизации таможенных систем и таможенного 

законодательства, обмену информацией и опытом для развития таможенного дела; 

совершенствование таможенных операций и установление международного сотрудничества в 

области таможенных процедур.  

Позитивные и негативные последствия вступления АР в ВТО напрямую затронут и 

отечественный институт таможенных посредников. Очевидно, что увеличение 

внешнеторгового товарооборота и унификация таможенных процедур неизбежно повлечет 

повышение спроса на услуги в околотаможенной сфере, а это, несомненно, приведет к росту 

численности субъектов околотаможенного бизнеса. Одновременно повышение интенсивности 

ВЭД позволит таможенным брокерам наращивать объемы и расширять перечень услуг, а 

значит, увеличивать экономическую эффективность своей деятельности. 

Отрицательные последствия вступления АР в ВТО связаны со свободным доступом на 

отечественный рынок таможенных услуг иностранных транспортно-экспедиторских компаний 

и фирм-перевозчиков, что создаст жесткую конкуренцию местным таможенным посредникам. 

Конкуренция может усугубиться еще и тем, что таможенные брокеры не имеют на 

сегодняшний день каких-либо реальных, закрепленных законодательством, преимуществ при 

проведении таможенного оформления грузов по сравнению с самостоятельными участниками 

ВЭД. Хотя роль отечественных таможенных брокеров в обеспечении нормальной работы 

таможенных органов и пополнении доходной части госбюджета неуклонно возрастает, 

нормативно-правовые условия развития данного сектора далеки от совершенства, а 

практические аспекты работы самих брокерских фирм, в отличие от иностранных 

конкурентов, зачастую не соответствуют мировым стандартам качества подобных услуг. 

Кроме того, при завоевании новых рынков крупные иностранные корпорации ведут 

агрессивную политику по борьбе с конкурентами, подкрепляют работу новых подразделений 

значительными инвестициями, постоянно повышают квалификацию работников и 

обеспечивают высокий уровень социальных условий труда. Несмотря на это, реальными 

преимуществами отечественных брокеров, которые проявятся на первом этапе открытия 

экономики, является доскональное знание специфики азербайджанского законодательства, 

налаженные технологии взаимодействия с таможенными и контролирующими органами и 

клиентами, разветвленная сеть структурных подразделений на всей территории страны. 

Исходя их вышеизложенного, важным резервом повышения эффективности ВЭД и 

таможенного дела является разработка таких экономико-правовых норм и положений, которые 

способствовали бы сокращению торговых барьеров. Рассмотрение взаимосвязи правовой базы 

ВЭД, таможенной деятельности и таможенного посредничества является необходимой и 
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важной в период подготовки вступления в ВТО. Дело в том, что в переходный период уже 

приняты отдельные правовые и нормативные акты в этих областях. Многие положения и 

системы приведенных правовых документов совпадают и взаимодополняют друг друга. 

Однако в новых глобализационных условиях у многих государств мира появляется 

необходимость в разработке четкой взаимосвязанной правовой системы в области ВЭД и 

таможенного дела. Изучение международных стандартов и практики в области таможенного 

посредничества, сравнительный анализ организационных, правовых и экономических условий 

работы таможенных брокеров в Азербайджане и развитых странах позволили выявить 

конкретное несовпадение отечественного внешнеторгового законодательства с принципами и 

нормами ВТО, а также с требованиями, которые предъявляются государствам при 

присоединении к ее соглашениям. Помимо этого, республиканское нормативноправовое поле 

таможенного дела не вполне адекватно и пакету рекомендаций, способствующих 

упорядочению и облегчению процесса взаимодействия всех сторон - участников процедуры 

таможенного оформления грузов, которые были выработаны Всемирной таможенной 

организацией и содержатся в международных таможенных конвенциях.  

На наш взгляд, в условиях АР целесообразно внедрение только таких стандартов ВТО и 

Всемирной таможенной организации, которые при создании соответствующей среды будут 

способствовать однозначному повышению эффективности полноценной модернизации 

таможенной деятельности и таможенного посредничества в АР. Учитывая сложность, 

противоречивость проблем в указанной сфере и ограниченность финансовых ресурсов 

государства для их решения, принципиально важно сосредоточиться на реализации 

приоритетных задач, причем не только текущих, но и (в неменьшей степени) стратегических. 

Это нашло свое выражение в виде представленных в статье, с учетом глобализационных 

процессов и проводимых в стране реформ, практических рекомендаций, направленных на 

совершенствование нормативно-правовой базы таможенной службы, формирование 

современной таможенной и околотаможенной инфраструктуры, полномасштабную 

компьютеризацию таможенной деятельности и других мер, обеспечивающих эффективное 

выполнение функций таможенного посредничества и преодоление существующих 

таможенных барьеров.  

Основой современной системы организации работы таможенных брокеров должны стать 

качественно новые, максимально понятные и прозрачные рамки проведения таможенного 

оформления и таможенного контроля, базирующиеся на общепринятых в международной 

практике принципах. В целом для реализации поставленных задач необходимо 

сконцентрировать усилия на следующих инновационных направлениях упрощения процедур 

внешней торговли и модернизации таможенной системы: внедрение механизма «единого 

окна»; предварительного и электронного декларирования; систем анализа и управления 

рисками, посттаможенного контроля; гармонизация форм декларирования с международными 

стандартами; применение таможенных карт; аутсорсинг околотаможенных услуг; создание на 

базе пограничных таможен центров обслуживания участников ВЭД; реализация формата 

государственно-частного партнерства в околотаможенной сфере. При этом с учетом 

зарубежного опыта следует, по нашему мнению, выделить два важнейших момента, от 

которых зависит не только эффективность, но и сама реализация поставленных целей. Во-

первых, для модернизации таможенного посредничества особое внимание должно быть 

уделено обустройству пунктов пропуска на границе, оснащению их современными средствами 

технического контроля. Во-вторых, для полноценного функционирования таких инструментов 



513 
 

упрощения процедур, как предварительное информирование и система управления рисками, 

потребуется полномасштабная компьютеризация деятельности таможенных органов не только 

внутри системы, но и в процессах взаимодействия с таможенными администрациями 

зарубежных государств и бизнес-сообществом. В данном контексте также следует обратить 

пристальное внимание на адекватность электронных баз таможен стран СНГ. Для решения 

этих проблем потребуются значительные финансовые затраты, внедрение перспективных 

таможенных технологий, организация обучения кадрового состава. Всесторонний анализ 

каждого из перечисленных направлений модернизации таможенного посредничества, 

выявление их выгод (как для государства, так и для бизнеса) и факторов, препятствующих 

дальнейшему развитию и внедрению названных прогрессивных трендов в таможенной системе 

Азербайджана, будут, по нашему мнению, способствовать росту ее эффективности, 

предоставлению полного комплекса таможенно-логистических услуг, и перспективы освоения 

этих направлений вполне обозримы. Полноценная модернизация таможенного посредничества 

возможна только при наличии современной таможенной инфраструктуры, полномасштабной 

компьютеризации деятельности таможенных органов, обеспечивающих эффективное 

выполнение функций таможенного администрирования.  

В результате реализации вышеуказанных мероприятий возникает реальная возможность 

развития системы информационной и консалтинговой поддержки околотаможенного бизнеса, 

расширения потенциальных источников финансирования совершенствования 

инфраструктуры, повышения уровня кадрового обеспечения околотаможенных структур. Это, 

в конечном счете, приведет к модернизации таможенного посредничества, успешному 

взаимодействию таможенных органов, таможенных брокеров и бизнес-структур, выработке 

эффективных управленческих решений в области инновирования таможенного обслуживания. 
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Məlum olduğu kimi dövlət tərəfindən iqtisadiyyatın birbaĢa tənzimlənməsi büdcə-vergi 

siyasəti alətləri vasitəsilə həyata keçirilir. Bu siyasətin son məhsulu kimi dövlət büdcəsi, onun gəlir 

və xərcləri həmiĢə sosial iqtisadi maraqların daĢıyıcıları olan müxtəlif təbəqələr arasında tarazlığı 

əks etdirir. Ġqtisadiyyatın inkiĢaf səviyyəsindən və onun mövcud imkanlarından asılı olmayaraq 

istənilən ölkədə büdcə xərclərinin səmərəli idarə olunması bütün dövrlərdə ən vacib problemlərdən 

biri hesab edilir. Bu hər Ģeydən əvvəl ölkənin sosial həyatının və ayrı-ayrı sahələrin fəaliyyəti və 

inkiĢafının dövlət tərəfindən maliyyələĢdirilməsi üçün ayrılan vəsaitlərin real tələbata uyğun ol-

maması ilə bağlıdır. Ona görə də xərclərin idarə edilməsi bütövlükdə dövlətin, o cümlədən, dövlət 

büdcəsinin qarĢısında duran vəzifələrə uyğun həyata keçirilməlidir. 

Büdcənin əsasında iqtisadi proqnozlar və büdcə qiymətləndirilmələri makroiqtisadi proqno-

zların və konkret proqramlar üzrə qiymətləndirmələrin bünövrəsini təĢkil edən ehtimal və para-

metrlərdəki dəyiĢikliklərin təsiri də daxil olmaqla müxtəlif risklərə, həmçinin konkret xərc öhdəli-

kləri üzrə xərclərin qeyri-müəyyənliyinin təsirinə məruz qalır. Optimal təcrübə büdcə 

sənədləĢməsinə fiskal risklər haqqında açıqlamanın daxil edilməsidir. Bu, büdcə-vergi sahəsində 

tədbirlərin gələcək nəticələrinə dair yüksək ehtimallığa malik sənəd kimi büdcənin etibarlılıq 

səviyyəsinin qiymətləndirilməsinin əsasını təĢkil edir. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda 1992-ci ildən baĢlayaraq müasir büdcə-vergi 

sistemi qurulmağa baĢlamıĢdır. Ölkədə bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun olaraq yeni maliyyə 

siyasəti həyata keçirilməkdədir. Ötən illər ərzində büdcə-vergi islahatları sahəsində müvafiq qanun-

verici baza formalaĢmıĢdır. Belə ki, 2001-ci ildə yeni «Vergi Məcəlləsi» qəbul olunmuĢ və 2002-ci 

ildə «Büdcə sistemi haqqında» Qanun qüvvəyə minmiĢdir.  

Ümumiyyətlə, həyata keçiriləcək büdcə siyasəti Azərbaycanda maliyyə sabitliyinin saxlanıl-

masını, inflyasiyanın aĢağı salınmasını təmin etməklə, geniĢlənməkdə olan islahatların 

sürətlənməsinə təkan verməlidir. Bu zaman islahatların ilkin nəticəsi kimi əhalinin aztəminatlı 

təbəqələrinin sosial müdafiəsi təmin olunmalıdır. Bu məqsədlə büdcə siyasətində aĢağıdakı 

istiqamətlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmalıdır: 

- büdcə proqnozları iqtisadi cəhətdən tam əsaslandırılmalı, vergilərin real yığılma imkanları 

düzgün qiymətləndirilməli; 

- büdcənin gəlir və xərcləri düzgün tarazlaĢdırılmalı; 

- qeyri-neft sektorunda iqtisadi inkiĢafa nail olmaqla, büdcə gəlirlərinin yığım əmsalının 

artımını təmin edilməli; 

- vergi borclarının azaldılması istiqamətində lazımı iĢlər görürməli;  

- vergitutma bazasının geniĢləndirilməsi, vergidən yayınma hallarının qarĢısının alınması və 

vergi nəzarətinin gücləndirilməsi məqsədilə vergi qanunvericiliyini təkmilləĢdirilməli;  

- vergitutma bazasının geniĢləndirilməsi və vergidən yayınma hallarının qarĢısının alınması;  

- dövlət mülkiyyətinin özəlləĢdirilməsinin sürətləndirilməsi hesabına özəlləĢdirmədən dax-

ilolmaların artımına nail olmalı;  

- təyinatı üzrə əlavə dəyər vergisindən azadolmaların qanunla müəyyən edilməsinə nail 

olmalı;  

- büdcə xərclərində əhalinin sosial müdafiəsi və sosial təminata, səhiyyəyə, təhsilə, elmə, ti-

kintiyə və s. sosial yönümlü məqsədlərə ayrılan vəsaitlər artırmalı; 

- dövlət büdcəsi kəsirinin strukturunun təkmilləĢdirilməsi iĢini davam etdirməli;  

- büdcə kəsirini inflyasiya yaratmayan mənbələr hesabına maliyyələĢdirməli;  

- qısa, orta və uzunmüddətli istiqrazların buraxılması ilə qiymətli kağızlar bazarını daha da 

inkiĢaf etdirmək, dövriyyədə olan artıq pul kütləsinin daha səmərəli Ģərtlərlə cəlb edilməsi məqsədi 
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ilə investor Ģəbəkəsini geniĢləndirmək, bu kağızlara olan tələbatı artırmaqla normal rəqabət prin-

sipləri əsasında faiz dərəcələrinin tənzimlənməsinə nail olmaq. 

Azərbaycan Respublikasının cari ilin dövlət büdcəsi haqqında qanununa nəzər salaraq bir 

neçə maddəni qeyd etsək məqsədəuyğun olar. Qanunun 1-ci maddəsində qeyd edilmiĢdir ki, dövlət 

büdcəsinin gəlirləri 19 438 000,0 min manat, xərcləri 21 100 000,0 min manat (o cümlədən, 

mərkəzləĢdirilmiĢ gəlirləri 18 603 462,0 min manat, yerli gəlirləri 834 538,0 min manat, 

mərkəzləĢdirilmiĢ xərcləri 19 446 050,0 min manat, yerli xərcləri 1 653 950,0 min manat) 

məbləğində təsdiq edilsin. 13-cü maddədə isə Azərbaycan Respublikasının 2015-ci il üzrə daxili 

dövlət borclanmasının yuxarı həddi (limiti) 1 500 000,0 min manat, xarici dövlət borclanmasının 

yuxarı həddi (limiti) 1 500 000,0 min manat təsdiq edilməsi göstərilmiĢdir. Dövlət büdcəsi kəsirinə 

aid olunan 15-ci maddədə isə bildirilib ki, Dövlət büdcəsi kəsirinin yuxarı həddi 1 662 000,0 min 

manat məbləğində təsdiq edilsin. Onun maliyyələĢdirilməsi özəlləĢdirmədən, qiymətli kağızların 

yerləĢdirilməsindən daxilolmalar, xarici qrantlar və 2015-ci ilin 1 yanvar tarixinə dövlət büdcəsinin 

vahid xəzinə hesabının qalığı hesabına həyata keçirilsin. Beləliklə,məlum olduğu kimi sözügedən 

qanun 2015-ci il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minmiĢdir.  

Eyni zamanda, Nazirlər Kabinetində ―Büdcə sistemi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası 

Qanununun tətbiq edilməsi barədə‖ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 31 oktyabr 

tarixli 809 nömrəli fərmanının 2-ci hissəsinə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 2016-cı il dövlət 

büdcəsi layihəsinin, habelə ölkənin iqtisadi və sosial inkiĢaf konsepsiyasının və proqnoz 

göstəricilərinin Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi məqsədi ilə də yanvarın 

26-da sərəncam imzalanıb. Sərəncama əsasən ―Büdcə sistemi haqqında‖ Azərbaycan Respublikası 

Qanununun və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 24 may tarixli 75 nömrəli 

qərarı ilə təsdiq edilmiĢ ―Dövlət büdcəsinin tərtibi və icrası Qaydaları‖nın müvafiq müddəalarından 

irəli gələn vəzifələri yerinə yetirməklə, Maliyyə Nazirliyi ölkənin növbəti büdcə ili üzrə dövlət 

büdcəsinin və icmal büdcənin layihəsini və sonrakı üç il üçün icmal büdcənin göstəricilərini 2015-ci 

il sentyabrın 15-dək, Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi Azərbaycan Respublikasının növbəti büdcə ili 

və gələn üç il üzrə iqtisadi və sosial inkiĢaf konsepsiyasını və proqnoz göstəricilərini, toplu maliyyə 

balansını 2015-ci il sentyabrın 10-dək, həmçinin həmin Qanunun 12-ci maddəsində göstərilən digər 

sənədləri hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim edilməsi üçün Nazirlər Kabi-

netinə təqdim etməlidir. 

Vergi dərəcələrinin dəyiĢdirilməsi ilə iqtisadiyyatın potensial seviyyəyə yaxınlaĢdırılmasında 

fiskal siyasət tədbirlərindən aktiv istifadə edilir. Fiskal siyasətin stabilləĢdirmə məqsədilə aktiv isti-

fadə edilməsinə iki əsas qrup məsələlər daxildir. 

Birinci qrup məsələlər, fiskal siyasətin məhsul buraxılıĢının stabilləĢdirilməsi iĢində hansı 

dərəcədə müvəffəqiyyətlə istifadə edilməsi ilə əlaqədardır. 

Ġkinci qrup məsələlər, dövlət büdcəsi kəsrinin iqtisadi siyasətin məcmu tələbə geniĢləndirici 

və ya ixtisaredici təsirini əks etdirən yaxĢı göstərici olması ilə bağlıdır. BaĢqa sözlə, büdcə kəsrinin 

ölçüsünün artması o deməkdirmi ki, məhsul buraxılıĢı səviyyəsini artırmaq məqsədilə tələbin 

həvəsləndirməsi üçün hökümət fiskal siyasət tədbirlərindən istifadə edə bilər? Digər tərəfdən büdcə 

kəsrinin ixtisar edilməsi  demekdirmi ki, hökümət ÜMM-un həcmini azaltmaq məqsədilə məcmu 

tələbin ixtisarına istiqamətləndirilmiĢ fiskal siyasəti həyata keçirir? 

Qeyd edək ki, büdcə kəsirinin ölçüsü  fiskal siyasətin səmərəliliyinin yaxĢı göstəricisi ola 

bilməz , çünki büdcə kəsiri fiskal siyasətdən asılı olmayaraq baĢqa amillər hesabına dəyiĢə bilər . 

Faktiki olaraq belə iki səbəb mövcuddur: 
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1.  fiskal siyasətin özünü dəyiĢməsi; 

2. dəyiĢməz fiskal siyasət Ģəraitində gəlirlərin müvazinətli səviyyəsinin dəyiĢməsi. 

Məsələn, əgər investisiya tələbi ixtisar  edilərsə və onun nəticəsində gəlirlərin səviyyəsi aĢağı 

düĢərsə, onda büdcə kəsiri artacaqdır. Fərz edək ki, iqtisadiyyatda dövlət xərcləri və vergi 

dərəcələrinin müəyyən səviyyəsi mövcuddur. Ġnvestisiya  xərclərinin ixtisarı gəlirlərin səviyyəsinin 

aĢağı düĢməsinə, qeyd edilmiĢ vergi dərəcələrində isə alınan gəlir vergisinin məbləğinin azalmasına 

səbəb olur. Deməli, büdcə kəsiri fiskal siyasətə aid olmayan investisiya tələbinin aĢağı düĢməsi 

nəticəsində dəyiĢirsə, bizə büdcənin elə alternativ konsepsiyası lazımdır ki, o, yalnız fiskal siyasətdə 

baĢ verən dəyiĢiklikləri əks etdirə bilsin. Belə bir konsepsiya büdcənin qiymətləndirilməsində ölkə 

iqtisadiyyatında tam məĢğulluğun mövcudluğu ehtimalından istifadədir. 

Tam məĢğulluq Ģəraitdə büdcə konsepsiyası siyasətin özünün dəyiĢmələrinin büdcəyə təsiri 

səmərəsini ayırmağa imkan verir. Deməli, tam məĢğulluq Ģəraitində büdcə cari gəlirlərin 

səviyyəsindən asılı deyildir. 

Respublikamızda  həyata  keçirilən  büdcə-vergi  siyasətinin  çoxsaylı vəzifələri  arasında  

milli gəlirin  sabit artımı,  inflyasiyanın  orta sürəti,  tam  məĢğulluq,  iqtisadiyyatın  dövrü  

dəyiĢməsinin  aradan  qaldırılmasını və s.  qeyd  etmək  lazımdır.  Büdcəyə  vergi  daxilolmalarının  

həcmini artırmaqda dövlətin büdcə-vergi siyasətinin faydası danılmazdır. Büdcə-vergi siyasəti ilə 

dövlət birbaĢa vergi daxilolmalarının həcminə, dolayısı ilə də büdcə gəlirlərinin həcminə təsir edir. 

Son illərdə büdcə-vergi siyasətində gəlirlər üzrə büdcə daxilolmalarında qeyri-neft sektoru üzrə 

vergi daxilolmalarının xüsusi çəkisinin artımına nail olunması, qeyri-neft kəsirinin tədricən 

azaldılması, vergi dərəcələrinin optimallaĢdırılması, sosial xidmətlərin effektivliyinin artırılması, 

vergi daxilolmalarının yığım əmsalının artırılması, yeni müəssisələrini yaradılmasının stimul-

laĢdırılması, kiçik və orta müəssisələrin inkiĢafına dəstək verilməsi, ölkədə istehsal olunan və ölk-

əyə idxal edilən aksizli malların aksiz dərəcələrinin tədricən eyniləĢdirilməsi istiqamətində təd-

birlərin hazırlanıb həyata keçirilməsi, dövlət torpaqlarının icarəyə verilməsindən əldə olunan 

gəlirlərin büdcəyə daxilolma əmsalının artırılması, vergi borclarının azaldılması üçün zəruri təd-

birlərin görülməsi, dövlət rüsumu haqqında qanunvericiliyin təkmilləĢdirilməsi, çevik büdcə- vergi 

siyasətinə nail olunması kimi tədbirlərin davam etdiriləcəyi nəzərdə tutulur.  

Dövlətin büdcə-vergi siyasətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləĢdirmək və təĢkil etmək üçün, 

dövlət büdcəsi gəlir və xərclərinin tərkibi və quruluĢu, artma, azalma tempini aydınlaĢdırmaq və 

təhlil etmək lazımdır. 

 Bu gün dünyada pul – kredit və büdcə – maliyyə sistemi birgə fəaliyyət göstərirlər. Mərkəzi 

Bank tərəfindən keçirilən iqtisadi siyasətdə hər 2 siyasət növü arasında kompromis tapılır. Bu ara 

həddin müəyyən edilməsi isə respublikanın sosial-siyasi vəziyyətindən, iqtisadi struktur və s. kimi 

amillərdən asılıdır. 

Maliyyə-büdcə siyasəti büdcənin formalaĢmasının əsas alətlərindən biridir. Həmçinin qeyd 

etmək istəyirəm ki, vergi siyasəti və büdcə formalaĢması vasitəsilə istehsal fondlarına, sahibkarlığın 

inkiĢaf səviyyəsinə təsir göstərmək olar. 

Ancaq maliyyə-vergi siyasəti bütün ölkələrdə büdcəyə stabil vəsaitlərin daxil olmasına nail 

ola bilmir. Bir çox ölkələr, əsasən də inkiĢaf etməkdə olan ölkələr büdcə kəsri və dövlət borcu 

problemi ilə qarĢılaĢırlar. Bu problemləri həll etmək üçün ilk növbədə vergi sistemində dəyiĢikliklər 

aparmaq lazımdır. Bundan baĢqa ÜMM-un səviyyəsini yüksəltmək üçün sahibkarlarda biznes 

marağı oyatmaq lazımdır, bunun üçün isə ilk növbədə yeni açılan və maliyyə vəziyyəti çətin olan 

müəssiələrə vergi güzəĢtləri etmək lazımdır. 
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Ġlk növbədə büdcə mexanizmini mükəmməlləĢdirmək və pul tədavülünü möhkəmləndirmək 

üçün onun gəlir bazasını möhkəm etmək lazımdır. Bundan əlavə vergi sistemini 

mükəmməlləĢdirmək ,bankların iĢlərinə dövlətin təsirini azaltmaq lazımdır.  

Respublikada büdcə gəlirlərinin formalaĢmasında əsas rol oynayan vergilərin xüsusi çəkisinin 

son ildə azalması istisna edilmir. Uzunmüddətli perspektivdə ölkənin dayanıqlı iqtisadi inkiĢafını 

təmin etmək baxımından bu normal hal hesab edilə bilməz. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, qeyri-

neft sektorunun inkiĢafı istiqamətində məqsədyönlü, uğurlu tədbirlər davam etdirilir. Bu da öz 

müsbət nəticəsini göstərir və nikbin proqnozlara əsas verir. Həmçinin araĢdırılmalar da göstərir ki, 

Respublikamızda istehsalın geniĢləndirilməsi üçün səmərəli pul-kredit siyasəti aparılır və büdcə-

vergi siyasətinin təkmilləĢdirilməsi naminə mühüm addımlar atılır, böyük nailiyyətlər əldə edilir. 
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AZƏRBAYCANDA XARĠCĠ SƏRMAYƏLƏRĠN TƏġVĠQĠNĠN ĠXRACIN  

STĠMULLAġDIRILMASINA TƏSĠRĠ 

 

Regional və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və bu əsasda milli iqtisadiyyatın dü-

nya təsərrüfatı sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması ölkəmizin xarici iqtisadi 

inkişaf strategiyasının əsasını təşkil edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, 

xüsusilə xarici sərmayələrin rentabilli sahələrə cəlb edilməsi, istehsal mühitinin formalaşmasına və 

ölkənin ixrac imkanlarının genişlənməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan məqalədə ixracatın stim-

mullaşdırılmasına təsir edən amillərdən biri kimi  xarici sərmayələrin təşviq edilməsi yolları 

öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: xarici sərmayələr, birbaşa xarici investisiyalar, Azərbaycanda xarici 

sərmayələrin təşviqi, ixracın stimullaşdırılması və s. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА 

 

Развитие регионального и международного сотрудничества, а также обеспечение 

рациональной интеграции национальной экономики в мировую хозяйственную систему 

составляет основу стратегии внешнеэкономического развития страны. Мероприятия, 

проводимые в рамках этого сотрудничества, создают условия для привлечения 

иностранных инвестиций в рентабельные отрасли, формирования производственной среды, 

а также расширения возможностей для экспорта. В этой связи в статье рассмотрены 

пути поддержки иностранных инвестиций как фактор, влияющий на стимулирование 

экспорта. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, виды 

поддержки иностранных инвестиций в Азербайджане, стимулирование экспорта и т.д. 
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THE  IMPACT OF THE PROMOTION OF THE FOREIGN INVESTMENTS  

ON THE EXPORT STIMULATION IN AZERBAIJAN 

 

Developing regional and international cooperation and in this context ensuring effective inte-

gration of national economy to the world economic system makes the centerpiece of the foreign 

economy’s development strategy.  Measures taken in the framework of cooperation, especially at-
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tracting foreign investment to profitable areas create an opportunity for the formation of the pro-

duction environment and expansion of export opportunities. 

In this regard, the ways of promoting foreign investment being one of the factors influencing 

export stimulation has been researched in the Article as a part of factors impacting to export stimu-

lation. 

Key words: foreign investments, foreign direct investments, the promotion of foreign invest-

ments in Azerbaijan, export stimulation etc. 

 

Son illər ölkəmizdə aparılan düĢünülmüĢ və məqsədyönlü iqtisadi siyəsət nəticəsində 

iqtisadiyyatın bütün sahələrində yüksək artım templəri müĢahidə edilmiĢdir. Belə ki, 2003-2013-cü 

illərdə ümumi daxili məhsul (ÜDM) 3,2 dəfə, qeri-neft ÜDM isə 2,6 dəfə artmıĢdır. AdambaĢına 

düĢən ÜDM-in həcmi 2,8 dəfə artaraq, dünya miqyasında ən yüksək artım templəri səviyyəsində 

olmuĢdur.  

Bu dövr ərzində qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələri üzrə göstəriciləri də yüksək inkiĢaf 

tendensiyalarını əks etdirir. Belə ki, rabitə – 8,2 dəfə, sənaye – 2,7 dəfə, nəqliyyat – 2,5 dəfə, tikinti 

– 4,7 dəfə, ticarət – 3,2 dəfə, turizm – 10,6 dəfə, kənd təsərrüfatı – 1,5 dəfə artmıĢdır. Bununla 

yanaĢı, iqtisadiyyatın modernləĢdirilməsi, bütün sahələrdə yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi, 

eləcə də özəl sektorun dəstəklənməsi istiqamətində aparılmıĢ iĢlər nəticəsində iqtisadiyyatın 

rəqabətqabiliyyəti gücləndirilmiĢdir. Dünya Ġqtisadi Forumunun ―2013-2014 Qlobal 

Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı‖nda Azərbaycan iqtisadiyyatı bu göstərici üzrə dünya reytinqində 

39-cu yerə yüksəlmiĢdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkiĢafı Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün 

geniĢ imkanlar açmıĢdır. Azərbaycan xarici investorlar üçün regionun ən cəlbedici məkanına 

çevrilmiĢdir. 1995-ci ildən bəri ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələrdən 172,4 milyard ABġ dol-

larından artıq məbləğdə investisiya yatırılmıĢdır. Bu məbləğin 83,7 milyard ABġ dolları xarici in-

vestisiyalar təĢkil etmiĢ, 64% isə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoruna yatırılmıĢdır. Bunun fonunda 

Azərbaycanın ixrac potensialı əhəmiyyətli dərəcədə güclənmiĢ, ölkənin xarici ticarət əlaqələri xeyli 

geniĢlənmiĢdir. 2003-2013-cü illər ərzində xarici ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac isə 9,3 dəfə art-

mıĢdır. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkiĢafı və bu sahədə rəqabətqabiliyyətli məhsulların 

istehsalının artması nəticəsində, ölkənin qeyri-neft ixracının potensialı güclənmiĢ və sözügedən 

müddət ərzində qeyri-neft ixracı 4,7 dəfə artmıĢdır. 

Keçid dövrünü artıq baĢa çatdırmıĢ Azərbaycanın qarĢısında yeni çağırıĢlar və strateji 

vəzifələr durur. Sürətli qloballaĢma və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesləri fonunda beynəlxalq 

bazarda ixtisaslaĢma güclənir, innovasiyalara söykənən və yüksək əlavə dəyər yaradan elm tutumlu 

iqtisadiyyat modelinə üstünlük verilir. Bu isə qlobal və regional səviyyədə rəqabətin kəskin art-

masına səbəb olur. 

Belə bir Ģəraitdə Azərbaycan qarĢısında duran növbəti strateji vəzifə daha ĢaxələndirilmiĢ, 

yüksək rəqabətə qabiliyyətliyə, məhsuldarlığa və səmərəliliyə malik ixrac yönümlü iqtisadiyyata 

transformasiyanın təmin edilməsindən ibarətdir. Bu vəzifə iqtisadiyyatın strukturunun tək-

milləĢdirilməsi, elm tutumlu iqtisadiyyatın formalaĢdırılması, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, 

biznes və investisiya mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması, özəl sektorunun dəstəklənməsi, qabaqcıl 

texnologiyaların və təcrübənin tətbiqi, insan kapitalının inkiĢaf etdirilməsi, xarici ticarət və investis-

iyaların təĢviqini nəzərdə tutur. 

―2015-2020-ci illər üçün xarici investisiyalar və ixracın təĢviqi strategiyası‖nın baĢlıca 

məqsədi ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkiĢafının prioritetlərinə uyğun olaraq idxal-
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əvəzləyici və ixrac-yönümlü məhsul istehsalına qabaqcıl texnologiyaların və təcrübənin cəlb 

edilməsi məqsədi ilə xarici investisiyaların axının stimullaĢdırılması və qeyri-neft ixracının 

həcminin artırılması və yeni bazarlara çıxıĢının təmin olunmasıdır. ―2015-2020-ci illər üçün xarici 

investisiyalar və ixracın təĢviqi strategiyası‖ ―Azərbaycan 2020: gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf Konsep-

siyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 29 may tar-

ixli 2918 nömrəli Sərəncamına əsasən hazırlanmıĢdır. 

1. Xarici investisiyaların beynəlxalq hərəkəti 

Son illərdə qlobal investisiya meylləri dünyada azalan iqtisadi dinamika, xüsusilə 2008-ci ildə 

baĢlayan və hələ də davam edən qlobal iqtisadi böhranla ĢərtlənmiĢdir. Belə ki, dünyada birbaĢa 

xarici investisiyaların (BXĠ) axını 2008-ci ildən etibarən kəskin azalmıĢ və yalnız 2013-cü ildə 1,4 

trilyon ABġ dollarını ötərək böhrandan öncəki (2005-2007) orta səviyyəyə çatmıĢdır. BMT-nin Ti-

carət və ĠnkiĢaf üzrə Konfransının (UNCTAD) proqnozlarına görə ortamüddətli perspektivdə mak-

roiqtisadi Ģəraitin yaxĢılaĢması və investorların etibarının bərpa olunacağı təqdirdə, transmilli kor-

porasiyalar nəğd vəsaitlərini yeni investisiyalara istiqamətləndirə bilərlər. Bundan sonra isə BXĠ 

axınları 2014-cü ildə 1,6 trilyon ABġ dolları, 2015-ci ildə isə 1,8 trilyon ABġ dolları səviyyəsinə 

çata bilər. Lakin, bu artımın qarĢısını ala biləcək əhəmiyyətli risklər hələ də qalmaqdadır. Dünya 

maliyyə sistemində struktur çatıĢmamazlıqları, investorlar üçün həlledici olan makroiqtisadi 

mühitin mümkün pisləĢməsi və ciddi siyasi qeyri-müəyyənlik kimi amillər BXĠ axınlarının sonrakı 

azalmasına gətirib çıxara bilər. 2013-cü ildə BXĠ axınlarının artım tempi dünya üzrə 11%-a çataraq, 

bütün Ģərti iqtisadi qruplarda da (inkiĢaf etmiĢ, inkiĢaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələr) 

müĢahidə olunmuĢdur. ĠnkiĢaf etmiĢ iqtisadiyyatlara BXĠ axınlarının həcmi 2013-cü ildə 12% artsa 

da, qlobal BXĠ axınlarının yalnız 39%-ni təĢkil etmiĢdir. Eyni zamanda bu Ģərti iqtisadi qrupa 2013-

cü ildə yatırılmıĢ BXĠ-nin ümumi həcmi böhran öncəki 2007-ci ilin səviyyəsinin 44%-ni təĢkil 

etmiĢdir. 2012-ci ildə artım tempi nümayiĢ etdirən inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə ümumi BXĠ axın-

ları 2013-cü ildə də artaraq qlobal BXĠ axınların ümumi həcminin 52%-ni təĢkil etmiĢdir. Keçid 

iqtisadiyyatlı ölkələrdə isə BXĠ axınları 45%-lik rekord artım səviyyəsinə çataraq, qlobal BXĠ axın-

larının ümumi həcminin 9%-ni təĢkil etmiĢdir. 

Müasir dövrdə xarici investisiyaların iqtisadi həyatda rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmıĢdır. 

Hazırda BXĠ-nin cəlb olunması vasitəsi ilə ölkə iqtisadiyyatına tələb olunan maliyyə resursların 

təmin olunması ilə yanaĢı, bilik və bacarıqların əldə olunması, yeni texnologiyaların ötürülməsi, 

yerli kadrların hazırlanması, gələcək iqtisadi potensialın artımı və ölkənin dünya iqtisadiyyatına 

inteqrasiyası kimi vəzifələr yerinə yetirilir. Davamlı və balanslaĢdırılmıĢ inkiĢafı təmin etmək 

məqsədi ilə investisiyaların cəlb edilməsi bütün ölkələr üçün xarici iqtisadi siyasətin əsas prior-

itetinə çevrilir. Ġnvestisiyaların cəlb olunması ilə iqtisadiyyatın artan tələbatının ödənilməsi 

bütövlükdə ölkənin iqtisadi potensialını yüksəldən amillərdən biridir. Son illərdə dünyanın müxtəlif 

ölkələri tərəfindən xarici investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində intensiv investisiya siyasətinin 

həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu sahədə onların daha seçici olduqları aĢkar görsənir. Sosial 

rifahın inkiĢafına istiqamətlənmiĢ investisiyaların cəlb olunması və korporativ sosial məsuliyyətin 

mövcudluğu müasir investisiya siyasətinin formalaĢmasının əsasıdır. Ölkələr xüsusilə yeni iĢ yer-

lərinin yaradılmasına, məhsuldarlığın və səmərəliliyin artırılmasına və ətraf mühit problemlərinin 

həllinə yönəlmiĢ investisiyalara üstünlük verirlər. Bu cür investisiyaların cəlb edilməsinin kökündə 

davamlı və balanslaĢdırılmıĢ inkiĢafın təmin edilməsi durur. Dünyada davam edən iqtisadi böhran 

fonunda ölkələr BXĠ-nın cəlb edilməsi üçün özlərinin liberallaĢdırma siyasətini aparırlar. Ġnvestis-

iyaların təĢviqi qurumları, təĢviq və stimullaĢdırma mexzanizmləri qarĢısında qoyulan yeni tələblər 

BXĠ-nın cəlb olunması sistemi anlayıĢına baxıĢı da dəyiĢdirmiĢdir. Ġnvestisiyaların cəlb olunması 
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üzrə müasir sistem təkcə məlumat dəstəyi (xarici investorlara zəruri məlumatların təqdim edilməsi, 

qeydiyyat prosesinə dəstək) deyil, eyni zamanda maliyyə dəstəyi (vergi güzəĢtləri və azadolmaları, 

investisiya ilə bağlı xərclərin bölüĢdürülməsi və xüsusi imtiyazalar) və davamlı dəstək (investisiya 

layihələrinin müĢaiyyət olunması, iĢ prosesində yaranan problemlərlə bağlı dəstəyin göstərilməsi) 

formalarını da nəzərdə tutur. Bir çox ölkələr ənənəvi dəstək mexanizmləri ilə yanaĢı investisiyaların 

təĢviqi və stimullaĢdırılması üzrə yeni mexanizmlərin tətbiqinə baĢlamıĢ, yeni güzəĢtlər proqramları 

qəbul etmiĢ, layihələrin icrasına birbaĢa maliyyə yardımı mexanizmini yaratmıĢ, BXĠ-nin qiymətli 

kağızlar bazarı vasitəsilə cəlb edilməsini gücləndirmiĢ, xüsusi iqtisadi zonaları yaratmıĢ, xarici in-

vestisiyaları cəlb etmək və investorlara dəstək məqsədi ilə ―bir pəncərə‖ mexanizmlərinin tətbiqinə 

baĢlamıĢ, vergi yükünü azaltmıĢlar. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar prosedur və tələblərin 

sadələĢdirilməsi və bu fəaliyyətin asanlığını təmin etmək məqsədi ilə qanunvericilik bazasının tək-

milləĢdirilməsi, ümumilikdə biznes və investisiya mühitinin yaxĢılaĢdırılması üzrə islahatların 

aparılması mühüm istiqamətinə çevrilmiĢdir. 

Ġnvestisiyaların cəlb olunmasında investisiyaların təĢviqi üzrə milli qurumlarının əhəmiyyəti 

olduqca böyükür. Oksford Universitetində keçirilmiĢ tədqiqata əsasən investisiyaların təĢviqi üçün 

xərclənən hər 1 ABġ dolları ölkəyə nəticə olaraq 189 ABġ dolları məbləğində BXĠ cəlb edir, xər-

clənən hər 78 ABġ dolları isə xarici investor tərəfindən bir əlavə iĢ yeri yaradır. Yeni bazara daxil 

olan xarici investorların 83 faizi investisiya sorğularını ilkin olaraq təĢviq agentliklərinə yönəldirlər. 

Bu səbəbdən dünyanın əksər ölkələri xarici investisiyaların cəlbi istiqamətində fəaliyyət göstərən, 

xarici investorlara ―bir pəncərə‖ prinsipi əsasında xidmət göstərən investisiya təĢviqi qurumlarını 

yaratmıĢdır. Dünya Bankı tərəfindən 189 milli investisiya təĢviqi agentliyi arasında aparılmıĢ 

tədqiqat göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və müasir və interaktiv prosesləri 

tətbiq edən, idarəetmənin effektivliyinə, peĢəkarlığa əsaslanan stimullaĢdırıcı əmək haqqı sisteminə, 

geniĢ beynəlxalq nümayəndə və təmsilçi Ģəbəkəsinə və müasir infrastruktura malik olan investisiya-

ların təĢviqi qurumları BXĠ-nın cəlb olunmasında daha yüksək nəticələr göstərir. 

2. Xarici sərmayələrin ixracın stimulaĢdırılmasına təsiri. 

Dünya ölkələrinin ixrac Ģaxələnməsi sahəsində təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bu sahədə 

həyata keçirilən fəaliyyəti bir neçə istiqamətdə quruplaĢdırmaq olar. Ġlk növbədə birbaĢa xarici 

investisiyaların ixracın Ģaxələnməsi ilə əlaqəsini tədqiq edək. Belə ki, tədqiqatlar göstərir ki, ixrac 

ilə xaricə yatırılan birbaĢa investisiyalar arasında müəyyən bir asılılıq vardır. BaĢqa sözlə, hər hansı 

ixrac sektorları güclü olan ixracatçı ölkələrin xaricə yatırılan sərmayələri də daha çox həmin 

sektorlara yönəldilir. 

Misal üçün Böyük Britaniya Ģirkətləri tərəfindən xaricə yatırılan birbaĢa investisiyaların  

59%-i xidmətlər, 26%-i istehsalat və 15%-i hasilat (neft, qaz və digərləri) sahələrinə istiqamətlənir. 

Avropa Ġttifaqının BRĠC ölkələrinə qoyulan investisiyalarının 60%-i xidmətlər sektorlarına yatırılır. 

Müvafiq araĢdırmalara görə xarici birbaĢa investisiyalarla məĢğul olan Ģirkətlərin davamlılığı xaricə 

investisiya yatırmayan Ģirkətlərlə müqayisədə daha güclüdür. Həmçinin belə Ģirkətlərin ölkə daxil-

ində iĢ yerlərinin yaradılması imkanları geniĢlənir. Nəticə etibarı ilə xidmətlər üzrə ixrac (satıĢ) 

həmin bazarlarda ixracatçının bir çox hallarda nümayəndəliyinin olmasını tələb edir (bank, restoran, 

mehmanxana və s.). 

BirbaĢa xarici investisiyalarla ixrac arasında mövcud olan asılılıq onların qarĢılıqlı əlaqələrlə 

xarakterizə olunur. Belə ki, uğurlu ixracın həyata keçirilməsi üçün bir çox ölkələrə marketinq və 

satıĢ Ģəbəkəsinin inkiĢafına investisiyaların qoyuluĢu mütləqdir.  

Ġkinci tərəfdən, bir çox Ģirkətlər üçün ixrac və birbaĢa xarici investisiyalar alternativ strate-

giyalardır və onlar adətən ikisindən birini seçirlər. Belə ki, aĢağı nəqliyyat xərcləri, tariflər və eyni 
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zamanda aĢağı qeyri-tarif baryerləri olan ölkələrə ixrac daha əlveriĢlidir. Yüksək tariflər (və qeyri-

tarif baryerləri) və nəqliyyat xərcləri olan ölkəyə isə birbaĢa xarici investisiyaların yatırılması daha 

əlveriĢlidir. Və ya yüksək kommersiya və siyasi risklər olan ölkələr üçün daha çox ixrac seçilir, da-

vamlı və dayanaqlı siyasət və aĢağı kommersiya riskləri olan ölkələr üçün isə daha çox birbaĢa xari-

ci investisiyalar seçilir (digər amillər nəzərə alınmaqla). 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya üzrə birbaĢa xarici investisiyaların böyük hissəsi inkiĢaf etmiĢ 

ölkələr tərəfindən həyata keçirilir. Bununla yanaĢı, 1980-cı ildə ümumi investisiyaların 87%-i ink-

iĢaf etmiĢ ölkələr tərəfindən yatırılırdısa, 2009-cu ildə bu göstərici 84%-ə düĢmüĢdür. 

Ġri Ģirkətlər yeni bazarlara daxil olarkən yeni məhsullar və xidmətlərin iĢlənilməsində və 

istehsalında müvafiq bazarın ehtiyaclarına uyğun olaraq ixtisaslaĢmanı həyata keçirirlər. Bu halda 

kiçik və orta müəssisələrin (KOM) çevikliyindən istifadə edilməsi daha da geniĢlənməkdədir. Bu 

sahədə ən çox istifadə edilən üsullar böyük ticarət Ģirkətlər ilə sıx əməkdaĢlıq və ya digər əlaqəli 

KOM-ların birləĢməsidir. 

Kiçik və orta müəssisələrin beynəlxalq ticarətdə artan rolunu nəzərə alaraq bir çox dövlətlər 

bu sahədə müvafiq siyasətlər hazırlayır və həyata keçirir. Belə ki, 2010-cu ildə ABġ-ın Beynəlxalq 

Ticarət Komissiyası tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində Avropa Ġttifaqında fəaliyyət göstərən 

KOM tərəfindən həyata keçirilən ixracın Avropa Ġttifaqının ümumi ixracında payının 31% olduğu, 

ABġ-da isə eyni göstəricinin 13% olduğu müəyyən edilmiĢdir. 

Digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, Ġqtisadi ĠnkiĢaf və ƏməkdaĢlıq TəĢkilatının (OECD) 

hesablamalarına görə dünya beynəlxalq ticarətində kiçik və orta Ģirkətlərinin payı 30%-i keçmir. 

UNCTAD təĢkilatının məlumatına görə KOM-ların ixrac üzrə daha yüksək  göstəriciləri ġərqi Asi-

ya ölkələrində müĢahidə edilir (Tayvanda – 56%, Çin və Cənubi Koreyada 40%-dan çox). 

Həmçinin Tayvan, Çin və Cənubi Koreya ölkələrinin təcrübəsi onu göstərir ki, KOM beynəlxalq 

ticarətə çıxıĢ vasitələri arasında yerli transmilli Ģirkətlərlə əməkdaĢlıq strateji yer tutur. 2009-cu ildə 

OECD tərəfindən bir neçə ölkədə keçirilmiĢ tədqiqat göstərir ki, KOM-ların beynəlxalq bazarlara 

çıxıĢı üzrə maneə və çətinliklər ölkələr üzrə təqribən eynidir.  

Bunlara maliyyə vəsaitlərin və əsas vəsaitlərin çatıĢmazlığı, xarici bazarları təhlil etmək üçün 

intellektual resursların məhdud olması, xarici potensial alıcılarla əlaqələrin qurulmasındakı çətin-

liklər, idarəetmə qabiliyyəti və ixtisaslaĢmıĢ biliklərin kifayət etməməsi, xarici biznes praktikası 

haqqında məlumat qıtlığı və digər maneələr aid edilmiĢdir. 

3. Azərbaycanda xarici investisiya mühiti və mövcud vəziyyət.  

Xarici investisiyaların cəlb edilməsi və xarici ticarətin geniĢləndirilməsi Azərbaycan Respu-

blikasının xarici iqtisadi əlaqələrinin əsas prioritetləri sırasında olmaqla ölkənin iqtisadi potensi-

alının gücləndirilməsi üçün mühüm amilləri təĢkil edirlər. 

2003-2013-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılmıĢ xarici investisiyaların həcmi 

74,7  milyard ABġ dolları təĢkil etmiĢdir. Sözügedən dövrdə BXĠ 45,6 milyard ABġ dolları təĢkil 

etmiĢdir. Bu müddət ərzində qeyri-neft sektoruna BXĠ-nın cəlbi 45,4 milyon ABġ dollarından 

(2003) 1,04 milyard ABġ dollarına (2013)  çatmıĢdır. 2003-2013-cü illərdə xarici investorlar 

tərəfindən kapital əsasən neft-qaz sektoruna, qeyri-neft sektoru üzrə isə müxtəlif sənaye sahələri, 

tikinti, ticarət və xidmətlərə yatırılmıĢdır. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2003-cü 

ildə 3252-dən 2013-cü ildə 6523-ə artmıĢdır.  

Xarici investisiyaların coğrafiyası da geniĢdir. Belə ki, Azərbaycana investisiya yatıran xarici 

ölkələr siyahısının ilk onluğunda Böyük Britaniya, ABġ, Yaponiya, Norveç, Türkiyə, Fransa, Çexi-

ya, Almaniya, Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya Federasiyası kimi ölkələr qərarlaĢmıĢdır. Ölkə 
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iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna ən çox investisiya yatıran xarici ölkələrin sırasında isə Türkiyə, 

ABġ, Böyük Britaniya, Almaniya, BirləĢmiĢ Ərəb Əmirlikləri, Fransa və Rusiya Federasiyasını qed 

etmək olar. 

Xarici ticarət sahəsində 2003-2013-cü illərdə yüksək inkiĢaf dinamikası müĢahidə olun-

muĢdur. Belə ki, bu dövr ərzində ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac 9,3 dəfə, qeyri-neft 

ixracı isə 4,7 dəfə artmıĢdır.  

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri artım tempi ilə geniĢlənməyə 

davam etmiĢdir. Azərbaycanın dünyanın 152-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuĢdur. Dö-

vlətimizin Ġtaliya, BirləĢmiĢ Krallıq, Türkiyə, ABġ, Rusiya, Ġndoneziya, Almaniya, Tailand, Fransa 

və Yaponiya ilə daha intensiv ticarət əlaqələri olmuĢdur. Ümumi ticarətdə bu ölkələrin payı 68,9% 

təĢkil etmiĢdir. Ġxrac əməliyyatların həcmi 23,98 milyard ABġ dollarına çatmıĢdır. Sözügedən dövr 

ərzində qeyri-neft ixracın həcmi ötən ilə nisbətən 6% artaraq 1,82 milyard ABġ dollarına çatmıĢdır. 

AdambaĢına düĢən qeyri-neft məhsullarının ixracı 190,7 ABġ dollara bərabər olmuĢdur. Ġxrac 

olunan mal çeĢidlərinin sayı 2111 ədəd təĢkil etmiĢdir. 

Xarici investisiyaların cəlb edilməsi və ixracın təĢviqi üçün mühüm zəmin əlveriĢli biznes və 

investisiya mühtinin, müvafiq normativ-hüquqi bazanın və institutsional çərçivənin mövcud-

luğudur. 

Azərbaycan son illərdə əldə etdiyi iqtisadi artım templərinə görə dünyada birincilər sırasında 

yer almıĢdır. Potensial xarici investorların bu və ya digər ölkəyə sərmayə yatıran zaman ən çox 

önəm verdikləri iqtisadi sabitlik Azərbaycanda makroiqtisadi göstərilərin sürətli və davamlı 

artımında öz əksini tapmıĢdır. Belə ki, 2003-cü illə müqayisədə 2013-cü ildə ÜDM 10 dəfədən çox, 

strateji valyuta ehtiyatları 31 dəfədən çox, dövlət büdcəsinin gəlirləri isə təxminən 16 dəfə art-

mıĢdır. Dünya Ġqtisadi Forumunun qlobal rəqabətqabiliyyətlilik üzrə son hesabatına əsasən, dünya-

da 39-cu yerdə qərarlaĢan Azərbaycan makroiqtisadi mühitin sabitliyi göstəricisində 148 ölkə 

arasında 8-ci nəticəyə sahibdir. Bu nailiyyətlərin əldə olunmasında dövlətin özəl sektorun inkiĢafına 

verdiyi xüsusi əhəmiyyətin də böyük rolu olmuĢdur. Belə ki, biznes mühitin yaxĢılaĢdırlması 

istiqamətində görülən iĢlərin nəticəsi olaraq, bu gün ölkə iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu özəl 

sektorun payına düĢür. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qayda və prosedurların 

sadələĢdirilməsi, biznesin elektron qeydiyyatı, vergi sisteminin tam Ģəkildə elektronlaĢdırılması, 

―vahid pəncərə‖ sisteminin tətbiqi, interaktiv və informativ məlumat xidmətlərinin göstərilməsi 

aparılan islahatlar sırasındandır. Məhz bu səbəbdən, Dünya Bankı tərəfindən nəĢr edilən biznes 

fəaliyyətinin sadəliyinə dair son hesabatda Azərbaycan 2005-ci ildən bəri ən yaxĢı göstəriciyə doğru 

istiqamətlənən 50 ölkə arasında 15-ci yeri tutmuĢdur.  

Bundan əlavə bir sıra ölkələrin investisiya göstəriciləri üzərində aparılmıĢ müqayisəli təhlillər 

zamanı məlum olmuĢdur ki: 

 2012-ci il üzrə Dünya Bankının 57 ölkə arasında birbaĢa xarici investisiyaların ÜDM-də 

payına görə apardığı reytinq üzrə Azərbaycan 7,88 faizlə dünyanın ən nüfuzlu ölkələrini 

məsələn, ABġ, Portuqaliya, Fransa, Çin və s. qabaqlayaraq 8-ci pillədə yer almıĢdır. 

MDB, bir sıra Avropa və Asiya ölkələri ilə müqayisədə isə Azərbaycan 1-ci yeri 

tutmuĢdur.   

 Dünya Ġqtisadi Forumunun ―Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı, 2013-2014‖ nəĢrinə əsasən, 

―birbaĢa xarici investisiyaların tənzimlənməsi: biznesə təsiri‖ üzrə 148 ölkə arasında 

açıqlanmıĢ qiymətləndirmə cədvəlində Azərbaycan sıralamada 4.6 xalla (1-7 ballıq sis-
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tem üzrə) 68-ci yeri tutmuĢdur. Bu göstəriciyə görə Azərbaycan MDB və digər ġərqi 

Avropa ölkələri arasında 1-ci yerə yüksəlmiĢdir. 

 2003-2012-ci illər ərzində MDB ölkələrinə ümumilikdə 642 milyard ABġ dolları 

həcmində birbaĢa xarici investisiya yatırılmıĢdır. Bu göstərici üzrə Azərbaycan MDB 

ölkələri sırasında Rusiya, Qazaxıstan və Ukraynadan sonra 4-cü yeri tutur. Qeyd olunan 

illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına Ermənistanla müqayisədə təxminən 8 dəfə çox 

birbaĢa xarici investisiya yönəldilmiĢdir.  

 Ən maraqlısı odur ki, təkcə 2012-ci ildə Azərbaycana yatırılan birbaĢa xarici investisiya-

ların həcmi Ermənistana son 10 ildə yatırılan birbaĢa xarici investisiyaların həcmindən 

çox olmuĢdur. 

4. Azərbaycanda xarici sərmayələrin təĢviqi yolları və ixracın stimullaĢdırılmasına 

təsiri. 

Həyata keçirilən islahatlar sırasında qeyd edə bilərik ki, normativ-hüquqi bazanın 

möhkəmləndirilməsi və təkmilləĢdirilməsi və beynəlxalq saziĢlərin imzalanması Azərbaycanın yerli 

sahibkarlarla yanaĢı, xarici investorlar üçün də etibarlı biznes məkana çevrilməsinə zəmin 

yaratmıĢdır. 47 ölkə ilə investisiyaların qarĢılıqlı qorunması və təĢviqi haqqında və 44 ölkə ilə ikiqat 

vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair saziĢlər imzalayan Azərbaycan xarici sahibkarların 

hüquqlarını qoruyan beynəlxalq konvensiyalara da üzvdür. Bunlarla yanaĢı, özəl sektor və dövlət 

arasında vasitəçi orqan qismində yaradılmıĢ institusional mexanizmlər dövlət tərəfindən sa-

hibkarlığın inkiĢafına göstərilən dəstəyin daha bir nümunəsidir. Yerli ixracatçılara və xarici in-

vestorlara müxtəlif xidmətləri göstərən Azərbaycanda Ġxracın və Ġnvestisiyaların TəĢviqi Fondu 

(AZPROMO), sahibkarlar üçün güzəĢtli kreditlər təqdim edən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu 

(SKMF) və yerli və xarici investorlarla birgə investisiya layihələri həyata keçirən Azərbaycan Ġn-

vestisiya ġirkəti (AĠġ) qarĢısında qoyulan əsas ümumi vəzifə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 

sektorunda inkiĢaf dinamikasını stimullaĢdırmaqdır. 

Bununla yanaĢı növbəti illərdə ölkə iqtisadiyyatın tarazlı və dayanıqlı inkiĢafını təmin etmək 

məqsədi ilə yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik məhsulların istehsalının və ixracının 

geniĢləndirilməsi, bunun üçün biznes və investisiya mühitinin daha da yaxĢılaĢdırılması, xarici ti-

carət prosedurlarının sadələĢdirilməsi, beynəlxalq bazarlara çıxıĢda sahibkarlara göstərilən dövlət 

dəstəyinin artırılması zəruridir.  

Mövcud vəziyyətin və ölkə iqtisadiyyatının orta-müddətli inkiĢafı ilə bağlı strateji 

hədəflərinin təhlili bir sıra vəzifələrin meydana çıxmasını göstərir: 

- Qeyri-neft sektorunun inkiĢafına xidmət edən və müasir tələblərə cavab verən istehsal infra-

strukturu geniĢləndirilməsi üçün birbaĢa xarici investisiyaların cəlb edilməsi zəruridir; 

- Qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləĢdirilməsi məqsədi ilə 

stimullaĢdırıcı mexanizmlər tətbiq edilməli, dövlət və özəl sektorun investisiya əməkdaĢlığı inkiĢaf 

etdirilməlidir; 

- Bizines və investisiya mühiti daha da yaxĢılaĢdırılmalıdır; 

- Maliyyə bazarı vasitəsi ilə investisiyaların cəlb edilməsi intensivləĢdirilməlidir; 

- Xarici investisiyalar iqtisadiyyatın diversifikasiyası məqsədi ilə qeyri-neft sektorunun prior-

itetləĢdirilmiĢ sahələrinə daha intensiv cəlb edilməlidir və sahəvi klasterlərin yaradılmasına yönəld-

ilməlidir; 

- Qeyri-neft ixracının təĢviqi məqsədi ilə xarici ticarət prosedurları sadələĢdirilməli və tək-

milləĢdirilməlidir; 
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- Ġxracatçılara ixracın bütün mərhələlərində dövlət dəstəyinin artırılması üçün yeni praktiki 

mexanizmlər yaradılmalıdır; 

- Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin ixrac qabiliyyəti artırılmalı, onların ixracla bağlı 

vərdiĢ və biliklərinin artırılması üçün informasiya və məsləhət xidmətlərinin əhatə dairəsi 

geniĢləndirilməlidir; 

- Xarici bazarlarda brenləĢdirmə, mal və xidmətlərin təĢviqi iĢlərinin təkmilləĢdirilməsi zəru-

ridir; 

- Ġnvestisiyaların və ixracın təĢviqi üzrə institusional çərçivə təkmilləĢdirilməlidir. 

- Müəssisələrdə istehsal prosesinin qabaqcıl texnologiyalar əsasında təĢkilinin dəstəklənməsi, 

elm-təhsil-biznes əməkdaĢlığının təĢviqi; 

- Ölkədən xarici bazarlara yüksək keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracını 

təmin etmək məqsədi ilə keyfiyyət infrastrukturunun təkmilləĢdirilməsi; 

- Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların xarici bazarlara çatdırılmasının asanlaĢdırılması, 

nəqliyyat xərclərinin azaldılması və təhcizatın müntəzəmliyini, habelə yerli məhsulların xarici ba-

zarlarda rəqabətqabiliyyətliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycanda və prioritet xarici bazarlarda 

logistik mərkəzlərin yaradılması; 

- Ġxracatçılar birlik və assosiasiyalarının yaradılmasının təĢviqi. 

- Xarici bazarlarda Azərbaycan məhsullarının brendləĢdirməsi üçün yeni bilik və texnologiya-

ların iĢlənilməsi və tətbiqi məqsədi ilə brendləĢmə sahəsində elmi tədqiqat iĢlərinin aparılması; 

- Yerli brendlərin xarici ölkələrədə təĢviqini təmin etmək məqsədi ilə ən qabaqcıl beynəlxalq 

təcrübə əsasında xarici bazarlarda brendləĢdirməyə dəstək mexaniziminin yaradılması;  

- Xarci bazarlarda yerli berendlərin hüquqlarının qorunması mexaniziminin yaradılması. 

- Hədəf bazarlarına ixracın miqdar və stukrur üzrə geniĢləndirilməsi və yeni bazarlara çıxıĢın 

təmin edilməsi, Azərbaycanda istehsal olunmuĢ rəqabət qabiliyyətli məhsulların təĢviqi məqsədi ilə 

xarici bazarlarda ticarət evlərinin yaradılması; 

- Ölkə daxilində və xarici bazarlarda ixracyönümlü tədbirlərin, o cümlədən ixrac missiya-

larının təĢkili; 

- Ġxracatçıların ixracyönümlü tədbirlərdə, o cümlədən sərgilərdə iĢtirakının dəstəklənməsi 

məqsədi ilə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan maliyyə və təĢkilati dəstək mexanizminin 

yaradılması; 

- Xarici bazarlar və ixracla bağlı olan digər məsələlər üzrə sahibkarların maarifləndirilməsi 

fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi; 

- Beynəlxalq KĠV-lər vasitəsilə təĢviqatın aparılması və ixrac üzrə məlumat portalının 

yaradılması. 

- Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan ixracın maliyələĢdirilməsi mexanizminin yaradıl-

ması; 

- Ġxracla bağlı vaxt və maliyyə xərclərinin azaldılması məqsədi ilə ixrac prosedurlarının 

sadələĢdirilməsi; 

- Regionlarda sahibkarlıq subyektlərinə, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə ixra-

cla bağlı məsləhət xidmətlərinin təĢkili məqsədi ilə Ġxraca Dəstək Mərkəzlərinin yaradılması; 

- Ġxrac əməliyyatları aparan sahibkarlıq subyektləri üçün həvəsləndirici təltiflərin təsis 

edilməsi. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 

На сегодня 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. Основным направлением модернизации промышленности 

должен стать переход к наукоемким отраслям и развитию инновационного промышленного 

производства. 

В статье проанализированы проблемы развития инновационного производства на 

современных промышленных предприятиях республики. Проведен анализ структуры затрат 

на технические инновации в промышленности по видам инновационных деятельности. 

Ключевые слова: технологическая модернизация, технологические инновации, 

инвестиции в модернизацию, промышленность, структура промышленности, глобализация, 

экономический рост.  
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AZƏRBAYCAN SƏNAYESĠNDƏ YENĠLĠKÇĠ ĠSTEHSALIN  

ĠNKĠġAFI PROBLEMLƏRĠ 

 

Hazırda modernləşmə iqtisadi siyasətinin əsas məqsədi hesab olunur,  lakin bu halda iqtisadi 

inkişafın yüksək tempi deyil sənaye potensialının keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına  üstünlük verilir. 

Qeyd olunan istiqamət iqtisadi artım tempini saxlamaqla keyfiyyətin yaxşılaşmasına xidmət 

etməlidir.Müasir sənayenin təkmilləşdirilməsinin əsas istiqaməti biliklərə əsaslanan sənayeyə keçid 

və yenilənmiş sənaye istehsalının inkişafı olmalıdır. 

Məqalədə respublikanın müasir istehsal  müəssisələrində innovasiya istehsalının inkişafı 

problemləri təhlil edilir, yeni fəaliyyət növləri ilə sənayedə texniki yenilyin dəyəri, strukturların in-

novativ təhlili aparılır. 

Açar sözlər: texnoloji modernləşdirilmə, texnoloji yenilik, modernləşdirilmə, sənayedə inves-

tisiya, sənaye quruluşu, qloballaşma, iqtisadi artım. 

 

Aynur BABAYEVA, 

the PhD candidate of Economics Institute of ANAS 

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF INNOVATIVE PRODUCTION  

IN THE INDUSTRY OF AZERBAIJAN 

 

At present, modernization is the main goal of economic policy, but in this case there is not so 

much due to the maintenance of high rates of economic growth as the preferred orientation to im-

prove the quality of the industrial potential. The main direction of industrial upgrading should be 
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the transition to knowledge-based industries and the development of innovative industrial produc-

tion. 

The article analyzes the problems of development of innovative production in modern enter-

prises of the republic. The analysis of the cost structure of technical innovation in the industry by 

types of innovative activities. 

Keywords: technological modernization, technological innovation, investment in moderniza-

tion, industry, industry structure, globalization, economic growth 

 

Переход к устойчивому росту отечественной экономики, в условиях глобализации, 

возможен лишь при условии создания полноценной национальной инновационной системы, 

все составные части которой - наука, инновации и новые технологии - согласованы между 

собой, а результаты ее деятельности защищены на законодательном уровне и создают 

устойчивые конкурентные преимущества отечественным продуктам и услугам на 

внутреннем и внешних рынках. Несмотря на то, что переход Азербайджана к построению 

национальной инновационной системы уже должен был бы, начаться, уровень развития 

инновационной деятельности в стране остается по-прежнему очень низким. Удельный вес 

инновационной продукции составляет около 4%, в то время как его пороговое значение 

должно достигать 15%, для сравнения в промышленно развитых странах удельный вес 

инновационной продукции держится на уровне 30%. По данным Государственного 

Статистического Комитета Азербайджана в 2011 году объем инновационной промышленной 

продукции составил 14 403 тыс. манат, большая часть которой – 10 430 тыс. манат пришлось 

на долю добывающей промышленности республики, а доля обрабатывающей 

промышленности составило 3 973 тыс. манат.  В 2013 году мы наблюдаем иную картину. 

Так,за анализируемый год объем инновационной промышленной продукции снизился и 

составил 883.1 тыс.манат, который относится к обрабатывающей промышленности. Анализ 

данных показывает, что основные отрасли обрабатывающей промышленности пока не могут 

производить инновационную продукцию вследствие низкого числа предприятий способных 

на производство инновации производить. 

Для выведения на рынок современных, в частности инновационных продуктов 

предприятия нуждаются в кардинальной модернизации применяемой техники и технологий, 

то есть в технологической модернизации. 

Технологическая модернизация связана с использованием новейших технологий, с 

переоснащением промышленных предприятий современным оборудованием, переобучением 

работников, что ведет к росту производительности труда, улучшению качества продукции, 

повышению конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках. Технологическая 

модернизация требует крупных инвестиций.В то время как инвестиции в основной капитал 

по промышленности Азербайджана за 2013 г. составили 7 500.0 млн. манат 13 877 тыс. манат 

из которых, было израсходована на технологические инновации (из них на долю 

добывающей промышленности пришлось 59.0%, обрабатывающей – 29.3%, 

электроэнергетики – 11.6%, водоснабжении – 0%).  

Так, в большинстве развитых стран первоочередное внимание уделялось целевому 

расходованию инвестиций на поддержку модернизации и инновационной деятельности. 

Анализ структуры затрат на технические инновации в промышленность Азербайджана 

показала что, в 2005 г. в добывающей промышленности на приобретение новых технологий 
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было затрачены все финансовые средства (100%) выделенные на инновацию в отрасли. (см. 

таблицу 1) 

 

 

Структура затрат на технические инновации в промышленности по видам 

инновационных деятельности, (в %).  [4]Таблица 1 

 

 2005 2009 2010 2011 2012 2013 

Промышленность 

 затраты на НИОКР 

 приобретение машин и оборудований 

 приобретение новых технологий 

 приобретение программного 

 обеспечения 

 производственный проект (с учетом 

затрат на подготовку кадров, 

маркетинговые работы, научно-

исследоват. работы) 

 технологические инновации 

 прочие затраты на технологические 

инновации 

100 

1.6 

3.3 

95.0 

- 

 

 

0.1 

 

- 

 

- 

100 

18.5 

49.5 

24.1 

0.2 

 

 

7.6 

 

- 

 

- 

100 

31.4 

62.0 

- 

- 

 

 

4.9 

 

1.7 

 

- 

100 

10.0 

79.7 

1.9 

0.1 

 

 

7.2 

 

- 

 

0.6 

 

100 

5.7 

58.4 

6.0 

1.9 

 

 

28.1 

 

- 

 

0.02 

100 

65.1 

16.7 

5.5 

3.6 

 

 

8.92 

 

- 

 

- 

 

Добывающая 

 затраты на НИОКР 

 приобретение машин и оборудований 

 приобретение новых технологий 

 приобретение программного 

 обеспечения 

 производственный проект (с учетом 

затрат на подготовку кадров, 

маркетинговые работы, научно-

исследоват. работы) 

 технологические инновации 

 прочие затраты на технологические 

инновации 

 

100 

- 

- 

100.0 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

100 

2.1 

63.7 

28.8 

- 

 

 

- 

 

5.4 

 

- 

 

100 

100 

- 

- 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

100 

1.15 

8.28 

84.4 

5.77 

 

 

0.4 

 

- 

 

- 

 

 

100 

0.3 

6.48 

71.6 

21.3 

 

 

0.32 

 

- 

 

- 

 

100 

97.9 

0.27 

- 

1.7 

 

 

0.05 

 

- 

 

- 

Обрабатывающая 

 затраты на НИОКР 

 приобретение машин и оборудований 

 приобретение новых технологий 

 приобретение программного 

 обеспечения 

 производственный проект (с учетом 

затрат на подготовку кадров, 

100 

0.52 

21.0 

778.6 

- 

 

0.06 

 

0.02 

100 

17.7 

49.6 

24.4 

0.2 

 

8.1 

 

- 

100 

31.3 

62.1 

- 

- 

 

6.6 

 

- 

100 

11.3 

80.3 

- 

- 

 

5.0 

 

1.7 

100 

6.5 

61.1 

- 

- 

 

32.4 

 

0.02 

100 

10.0 

31.7 

18.9 

8.9 

 

0.30 
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маркетинговые работы, научно-

исследоват. работы) 

 технологические инновации 

 прочие затраты на технологические 

инновации 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Электроэнергетика 

 затраты на НИОКР 

 приобретение машин и оборудований 

 приобретение новых технологий 

 приобретение программного 

 обеспечения 

 производственный проект (с учетом 

затрат на подготовку кадров, 

маркетинговые работы, научно-

исследоват. работы) 

 технологические инновации 

 прочие затраты на технологические 

инновации 

 

- 

- 

- 

100 

 

- 
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- 
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- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 
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- 
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- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

62.8 

37.1 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Водоснабжение  

 затраты на НИОКР 

 приобретение машин и оборудований 

 приобретение новых технологий 

 приобретение программного 

 обеспечения 

 производственный проект (с учетом 

затрат на подготовку кадров, 

маркетинговые работы, научно-

исследоват. работы) 

 технологические инновации 

 прочие затраты на технологические 
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- 
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- 

 

- 

- 

- 

- 
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- 
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- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

*Таблица составлена автором на основе данных Гос. Стат. Ком. Азерб.  

 

В последующих годах структура затрат сильно изменилась. Во-первых сократилась 

доля средств направленных на инновацию в добывающей промышленности. Так, в 2008 году 

на инновацию в отрасли было потрачено 592.3 тыс. ман., из собственных средств 

предприятий, из которых 2.04% - затраты на НИОКР, 19.3% - приобретение новых 

технологий, 78.7% - программное обеспечение; в 2009 г. основная часть средств затраченных 

инновацию пришлось на долю приобретения машин и оборудований – 63.7%, 28.8% - 

приобретение новых технологий, 5.4 – технологические инновации и всего 2.1% - затраты на 

НИОКР; в 2013 г. затраты на НИОКР в отрасли составили 97,9%,  на приобретение машин и 

оборудования потрачено 0.27% из общей суммы затрат на инновации в отрасли, 1.7% -

программное обеспечение, 0.05% - производственный проект.  За анализируемые годы в 
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обрабатывающей промышленностизатраты на приобретение машин и оборудование  

составили: в 2005 г – 21.0%, в 2008 -61.0%, в 2009 – 49.6%, в 2010 -62.1%,  в 2011 – 80.3, в 

2012 – 61.1%, 31.7% - 2013; на приобретение новых технологий в 2005 году потрачено 6 738 

тыс. ман. это делает 78.7% из доли затрат на инновации за анализируемый год, в 2008 г. доля 

затрат на приобретение новых технологий сократилась до 5.0%, в 2009 г. составило 24.4%, а 

в 2013 г. 18.9%; в 2013 г. затраты на НИОКР составили  10.0%, на приобретение машин и 

оборудования – 8.9%, на производственный проект  - 0.30%. Инновационная деятельность в 

электроэнергетике и водоснабжение финансируется слабо. Так, в электроэнергетике в 2005 

г. на приобретение новых технологий было потрачено 808.5 тыс. ман. – 100%, а  в 2012 г. 

464.5 тыс. ман. – 100% было потрачено на приобретение машин и оборудований. В 

водоснабжение за  2012 г. затраты на инновацию не наблюдаются. 

Такой объем и структуру инвестиций нельзя считать приемлемыми с точки зрения 

модернизации. Они подтверждают тенденцию к сохранению сырьевой направленности в 

развитии азербайджанской экономики.Преодоление этой тенденции связано со 

структурными изменениями в экономике и, прежде всего, с укреплением и приоритетным 

развитием отраслей промышленности, способных создать высокотехнологические 

производственные активы на основе современных инноваций. Именно эти отрасли способны 

стать локомотивами будущего экономического роста.  

Важнейшим условием модернизации промышленности является всесторонняя 

государственная поддержка освоения предприятиями новых технологий. Государственная 

политика в этой области строится на необходимости формирования и реализации важнейших 

инновационных проектов государственного значения по приоритетным направлениям, на 

исполнение которых концентрируются ресурсы и которые обеспечиваются государственной 

поддержкой. 

Создание государством благоприятной инвестиционной среды, прямое бюджетное 

финансирование, поощрение рисковых (венчурных) капиталовложений в инновационные 

проекты и обеспечение необходимых для этого экономических условий, предоставление 

государством гарантированных займов или акционерное участие в бизнесе, безусловно, 

повышает объѐм частных инвестиций, особенно если условия построены на частно-

государственном партнерстве, т.к. государство не может быть единственным (и 

доминирующим) источником финансовых ресурсов для предприятий промышленности в 

силу того, что оно не обладает достаточной информацией и мотивацией для их развития. 

Следовательно, необходимо создание национальной инновационной системы, которая 

представляет собой совокупность взаимосвязанных организаций (структур), занятых 

производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в пределах 

национальных границ. Кроме того, национальная система - это и комплекс институтов 

правового, финансового и социального характера, обеспечивающих инновационные 

процессы. Национальная инновационная система объединяет усилия государства, 

организаций научно-технической и образовательной сфер, предпринимательского сектора 

экономики, финансово-кредитной сферы, структур государства и негосударственных 

институтов инновационной сферы в интересах ускоренной реализации интеллектуальной 

деятельности на рынке высокотехнологичной наукоемкой продукции на основе 

формирования между субъектами инновационной деятельности равноправных партнерских 

отношений.[7] 
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Таким образом, целостная структура национальной инновационной системы должна 

включать, во-первых, пред производственную сферу инноваций, то есть научные и 

управленческие подразделения, во-вторых, производственную сферу, которая внедряет, 

осваивает производство и эксплуатацию нововведений и тем самым фактически меняет 

структуру национального потребления. 
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Vergi anlayıĢının yaranması, dövlətin yaranması dövrü ilə eyni zamana təsadüf edir. 

Həmçinin alman filosofu Fridrix Engelsin dediyi kimi, kütləvi hakimiyyəti saxlamaq üçün ver-

gilərin toplanması mütləqdir. Tarixən dövlətlər daima vergidən yayınma hallarına qarĢı mübarizələr 

aparmıĢlar. Həmçinin vergi toplayanlarla, vergi ödəyiciləri arasında müəyyən ziddiyyətlər, inam-

sızlıqlar olmuĢdur. Vergi ödəyənlər mülkiyyətlərinin daha az hissəsini vergi Ģəklində verməyə 

çalıĢmıĢlar, dövlət isə öz növbəsində vergidən qeyri qanuni Ģəkildə yayınmaq istiyənlərə sərt Ģəkil-

də cəza tədbirləri tətbiq etmiĢdir. Günümüzdə hər bir vergi ödəyicisi daha az vergi ödəmək üçün 

müəyyən vasitələrə əl atır. Bunların isə əsasən aĢağıdakı səbəbləri vardır. 

1) Mənəvi səbəblər. Bu əsasən 2 amillə əlaqəlidir: tamahkarlıq, acgözlük və daha çox 

sərvət toplamaq cəhdi, digər tərəfdən vergi qanunlarının mahiyyətindən, xarakterindən, ümumilikdə 

vergi sisteminin qəbul edilmiĢ prinsiplərindən ibarətdir 

2) Siyasi səbəblər. Burada vergilərin ancaq dövlətin xərclərinin ödənilməsi üçün deyil, eyni 

zamanda sosial və iqtisadi siyasətlərin həyata keçirilməsi üçün istifadə olunduğu zaman yaranmıĢ 

səbəblər aiddir. Bu siyasi məsələlər nəticəsində vergidən yayınma cəhdləri də arta bilir. 

3) Ġqtisadi səbəblər. Buraya iqtisadi konyukturanın doğurduğu səbəbləri, vergi 

ödəyicilərinin maliyyə vəziyyətindən asılı olan səbəblər, ictimai nemətlər fərdi tələbata uyğun vergi 

yükünün müəyyən edilə bilməməsindən yarana biləcək səbəblər aid olunur. 

4) Hüquqi səbəblər. Bu əsasən vergi sisteminin mürəkkəbliyi ilə izah edilir, bu səbəb 

əsasən effektiv vergi nəzarətinə imkan vermir, nəticədə vergidən yayınma halları baĢ verir. 

Vergi, vergi ödəyicisinin mülкiyyətinin müəyyən bir hissəsinin dövlətin хeyirinə əvəzsiz tu-

tulması оlduğundan, vergi ödəyicisinin verginin ödənilməsi nəticəsində оna dəyəcəк «ziyanı» 

azaltmaq imкanı verən üsulu seçməк hüququ var və bu məqsədlə qanunvericiliyin yоl verdiyi bütün 

vasitələrdən istifadə edə bilər. Vergi ödəyicilərinin vergi öhdəliklərini azaltmağın iki forması 

mövcuddur. Birinci formaya ―vergidən yan keçmə‖ aiddir. Bu zaman fiziki və ya hüquqi Ģəxs 

özünün fəal, həmçinin qanuni hərəkətləri ilə müəyyən bir vergi ödəyicisi sırasından çıxır. Vergidən 

yan keçmə, qeyd olunan vəziyyətlərdə baĢ verir. 

– Fiziki və ya hüquqi Ģəxs müəyyən bir fəaliyyətindən imtina etməsi ilə. Lakin bu zaman vergi 

ödəyicisinin müəyyən sahədə fəaliyyətsizliyi onun ümumi iĢinə ziyan vura və ya tamamilə iĢini da-

yandıra bilər 

– Vergi ödəyicisinin öz fəaliyyətini gəlirlərindən vergi tutulmayan hüquqi və ya fiziki Ģəxs 

kimi qurması 

– Vergi ödəyicisinin dövlət qeydiyyatına alınmadan müəyyən fəaliyyətlərlə məĢğul olması 

Qeyd etdiyimiz birinci və ikinci hallar vergidən yayınmağın qanuni yolları hesab edilsə də, 

sonuncu yol qeyri qanuni Ģəkildə vergidən yan keçməyə aiddir. 

 Vergi ödəyicilərinin vergidən yayınmasının ikinci forması ―vergi planlaĢdırılması‖ adlanır. 

Vergi planlaĢdırması, vergidən yan keçmə formasından daha çox müddəti əhatə etməsinə və vergi 

ödəyicisinin fəaliyyət istiqamətinə tamamilə daxil edilməsinə görə fərqlənir. Vergi planlaĢdırması 

dediкdə qanunvericiliкlə müəyyən edilmiĢ güzəĢtlərdən və üsullardan istifadə etməкlə vergi öh-

dəliкlərinin azaldılması baĢa düĢülür. Vergi planlaĢdırması zərurəti müхtəlif situasiyalar üçün 

коnкret vergi rejimləri nəzərdə tutan, vergitutma bazasının hesablanması üçün müхtəlif üsullardan 

istifadəyə imкan verən və vergi ödəyicilərinə müхtəlif güzəĢtlər təкlif edən vergi qanunvericiliyində 

öz əкsini tapmıĢdır. Vergi planlaĢdırmasının məqsədi vergi ödəniĢlərini minimallaĢdırmaq imкanı 

verən yоlun seçilməsidir. Sahibкarlıq fəaliyyətinin коnкret subyeкtində vergi planlaĢdırması 

mövcud vergi qanunvericiliyi çərçivəsində vergi yüкünün azaldılması məqsədilə fəaliyyətin hüquqi 

fоrmalarının оptimal quruluĢunun seçilməsi deməкdir. 
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Vergi planlaĢdırmasını bir neçə əlamətlərə görə təsnifləĢdirməк оlar. Bunlara subyektinə, 

yurisdiksiyasına və əhatə etdiyi dörə görə vergi planlaĢdırmaları aiddir. 

 Subyeкtinə görə vergi planlaĢdırması коrpоrativ vergi planlaĢdırmasına, Ģəхsi vergi plan-

laĢdırmasına və qarıĢıq vergi planlaĢdırmasına bölünür.  

– Коrpоrativ vergi planlaĢdırması müəssisə səviyyəsində vergi ödəniĢlərinin planlaĢdırılması 

deməкdir. Burada mənfəət vergisinə və əmlaк vergisinə хüsusi diqqət yetirilir.  

– ġəхsi vergi planlaĢdırması fiziкi Ģəхslərin vergi ödəniĢlərinin həcminin planlaĢdırılması 

deməкdir. Bu zaman vətəndaĢların gəlirlərindən və vərəsəliк yоlu ilə кeçən əmlaкdan tutulan ver-

gilərə хüsusi diqqət yetirilir. 

– QarıĢıq vergi planlaĢdırması elə vergilər də var кi, оnların planlaĢdırılması həm коrpоrativ, 

həm də Ģəхsi vergi planlaĢdırması dairəsinə düĢür, məsələn, əmlaк vergisi, tоrpaq vergisi, gömrüк 

rüsumları və s. 

Yurisdiкsiyasına görə vergi planlaĢdırması beynəlхalq və milli vergi planlaĢdırmasına 

bölünür. Beynəlхalq vergi planlaĢdırmasında хarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergi ödəniĢləri plan-

laĢdırılır. Milli vergi planlaĢdırmasında isə Ģəхsin öz milli yurisdiкsiyasındaкı fəaliyyəti ilə bağlı 

оlan vergi ödəniĢlərinin məbləği planlaĢdırılır.  

Əhatə etdiyi dövrə görə vergi planlaĢdırması cari vergi planlaĢdırmasına və strateji vergi plan-

laĢdırmasına bölünür. 

 Cari vergi planlaĢdırması aĢağıdaкı amillərə əsaslanır: 

- qanunvericiliкdəкi bоĢluqlardan istifadə edilməsi; 

- vergi güzəĢtlərinin nəzərə alınması. 

Strateji vergi planlaĢdırması aĢağıdaкı amillərə əsaslanır: 

- vergitutma оbyeкtinin хüsusiyyətinin nəzərə alınması. Məsələn, əкsər ölкələrin qanunver-

iciliyi dövlət qiymətli кağızlarından əldə edilən gəlirləri vergiyə cəlb etmir. 

- vergitutma subyeкtinin хüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. Məsələn, bir sıra ölкələrdə hüquqi 

statusundan asılı оlaraq bəzi müəssisələr mənfəət (məsələn AFR-də qarıĢıq оrtaqlıq hüquqi Ģəхs 

hesab оlunmasına baхmayaraq mənfəət vergisindən azaddır.) vergisindən azaddırlar. 

- vergitutma üsulunun хüsusiyyətlərinin nəzərə alınması. Bəzi ölкələrdə müхtəlif 

mənbələrdən əldə edilən gəlirlər müхtəlif dərəcələrlə vergiyə cəlb edilirlər. Məsələn, Ġsveçdə 

istiqrazlardan əldə edilən gəlirlərdən və banк depоzitlərindən tutulan vergilərin dərəcəsi хeyli 

yüкsəк, dividendlərdən tutulan vergilərin dərəcəsi isə nisbətən aĢağıdır. Bunun da nəticəsində 

vəsaitlərin düzgün yerləĢdirməк və gəlirin fоrmalarını düzgün seçməкlə vergiləri nəzərəçarpacaq 

dərəcədə azaltmaq оlar. 

- ayrı ayrı ölкələrdəкi vergi rejimlərindən istifadə edilməsi. Məsələn, elə ölкələr (Fransa, 

Ġsveçrə və s.) var кi, öz rezidentlərinin хarici ölкələrdə əldə etdiкləri gəlirləri vergiyə cəlb etmirlər. 

- beynəlхalq  razılaĢmaların  tətbiq  edilməsi.  Məsələn,  iкiqat   vergiqоymanın aradan qal-

dırılması barədə dövlətlərarası razılaĢmalardan istifadə etməкlə vergi ödəniĢlərinin məbləğini 

azaltmaq оlar. 

Vergi planlaĢdırmasının əsas prinsiplərini aĢağıdaкı кimi ifadə etməк оlar: 

1) Qanuniliк – yəni mövcud qanunvericiliyə uyğun gəlməк; 2) OptimallaĢdırmaya vergi оr-

qanlarının və məhкəmə praкtiкasının münasibətini bilməк; 3) Perspeкtivliliк – vergi ödəyicisi 

qabaqcadan görməlidir кi, vergi planlaĢdırmasının qeyri-коrreкt tətbiqi оnun üçün maliyyə itкiləri 

ilə nəticələnə bilər, 4) PlanlaĢdırmanın mərhələliyi – bu prinsipi aĢağıdaкı mərhələlərə ayırmaq 

оlar: a) müəssisənin təĢкilati-hüquqi fоrması barədə qərarın qəbul edilməsi, b)vergi yurisdiкsiyası 

haqqında qərarın qəbul edilməsi, c)vergi güzəĢtlərindən istifadə etməк imкanlarının öyrənilməsi və 

Vergi planlaşdırmasının 

növləri 
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s. 5) PlanlaĢdırmanın maliyyə nəticələrinin ilкin hesablanması; 6) Vergi planlaĢdırmasının fərdiliyi 

– burada nəzərə almaq lazımdır кi, hər bir müəssisənin fəaliyyətinin vergi sхeminin və hər bir 

sövdələĢmənin maliyyə sхeminin özünəməхsus хüsusiyyətləri var; 7) Vergi planlaĢdırmasının fоr-

ma və üsulları barədə qərarın qəbul edilməsinin коllegiallığı – Vergi planlaĢdırması prоsesi müha-

sib, hüquqĢünas və müəssisənin rəhbərinin birgə iĢi, daim yeni оrijinal qərarların qəbul edilməsi, 

digər təĢкilatların bu sahədə fəaliyyətinin daim öyrənilməsidir. 

Vergi ödəniĢlərinin həcminin aĢağı salınmasının bir sıra üsulları vardır. Bunlar vergi 

hüququnun normalarına, əlveriĢli vergi rejimlərinin tətbiqinə, ayrı-ayrı vergi növlərini tənzimləyən 

normalar arasındakı ziddiyyətlərdən uğurlu istifadə edilməsinə əsaslanır. Vergi planlaĢdırmasının 

əsas altı üsulu aĢağıdakılardan ibarətdir: 

Vergitutma оbyeкtinin dəyiĢdirilməsi – Vergi ödəyiciləri vergitutma оbyeкtinin 

dəyiĢdirilməsindən geniĢ surətdə istifadə edirlər. Eyni bir iĢi həm muzdlu iĢ müqaviləsi ilə, həm də 

хidmət göstərməк barədə müqavilə əsasında yerinə yetirməк оlar. Birinci halda vergitutma оbyeкti 

əməк haqqı оlacaq və о muzdlu iĢdən əldə edilmiĢ gəlirlər üçün müəyyən edilmiĢ qaydada vergiyə 

cəlb оlunacaq. Ġкinci halda isə vergitutma оbyeкti sahibкarlıq fəaliyyətindən əldə оlunan gəlir оla-

caq. 

Vergitutma оbyeкtinin parçalanması – Vergitutma obyektinin parçalanması o halda baĢ 

verir ki, bir sövdələĢmə yerinə bir neçə sövdələĢmə yerinə yetirilir və ya vergitutma obyekti 

hissələrə bölünərək ayrı ayrı Ģəxslərin mülkiyyətinə keçirilir və ya satılır. 

Vergitutma subyeкtinin dəyiĢdirilməsi – Vergitutma subyeкtinin dəyiĢdirilməsi vergi tutu-

lacaq Ģəхsin hüquqi statusunun dəyiĢdirilməsi yоlu ilə həyata кeçirilir. Vergitutma subyeкtinin 

dəyiĢdirilməsi daha tez-tez о ölкələrdə həyata кeçirilir кi, təхminən bərabər həcmdə eyni bir 

fəaliyyət növünü həyata кeçirən müхtəlif statuslu Ģəхslər üçün müхtəlif vergi yüкlü vergitutma re-

jimi nəzərdə tutulur. 

Vergi yurisdiкsiyasının dəyiĢdirilməsi – Vergi yurisdiкsiyasının dəyiĢdirilməsi eyni bir ölкə 

daхilində müхtəlif regiоn və ərazilərdə vergitutma rejimi müхtəlif оlduqda həyata кeçirilir. Verg-

itutma səviyyələri arasındaкı bu fərq dövlətin bəzi ərazilər üçün yüкsəк vergitutma səviyyəsi, bəzi 

ərazilər üçün isə güzəĢtli vergitutma səviyyəsi nəzərdə tutan vergi siyasəti nəticəsində yaranır.  

Ġqtisadi fəaliyyət fоrmasının dəyiĢdirilməsi – Ġqtisadi fəaliyyət fоrmasının dəyiĢdirilməsi о 

zaman baĢ verir кi, vergi amili üzündən müəssisə, məsələn, ticarət sahəsindən istehsal sahəsinə 

кeçir. Bu cür dəyiĢiкliк hazır məhsullara yüкsəк gömrüк rüsumları tətbiq edildiyi zaman və ya 

iqtisadi fəaliyyətin ayrı-ayrı növlərinin vergiyə cəlb edilməsi rejimi müхtəlif оlduğu hallarda həyata 

кeçirilir.  

GüzəĢt hüquqları əldə etməк üçün хüsusi tədbirlərin həyata кeçirilməsi. – Hal-hazırda 

müasir dünyada vergi ödəyicilərinin ayrı-ayrı кateqоriyalarına vergi güzəĢtləri və ya хüsusi verg-

itutma rejimi nəzərdə tutmayan vergi sistemi yохdur. GüzəĢtlər fəaliyyət növləri, cəlb edilən 

heyətin хüsusiyyətləri, müəssisənin yerləĢdiyi ərazi və sair nəzərə alınmaqla verilir. 
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AZƏRBAYCANDA YOXSULLUQ VƏ ONUNLA MÜBARIZƏ 

 

Bu məqalənin məqsədi Azərbaycanın sosial və iqtisadi sahələrdə tətbiq etdiyi siyasətin 

xüsusilə  2000-ci il etibarı ilə diqqət çəkən yoxsulluqla mübarizədə nə dərəcə aktiv rol oynadığını 

araşdırmaqdır. Məqalə Azərbaycanda həyata keçirilən yoxsulluq siyasətinin cari vəziyyətinə və bu 

sahədə əldə edilən nəticələrə dair məlumat verməklə yanaşı gəlir yoxsulluğunun  aradan qaldırıl-

ması tədbirlərinin uzunmüddətli perspektivdə nə dərəcədə dayanıqlı, səmərəli və effektiv olduğunu 

nəzərə almaqla cari vəziyyətin müqayisəli təhlilini təqdim edir. Tədqiqatda yoxsulluğun aradan 

qaldırılması üçün passiv sosial müdafiə tədbirlərinin və  aktiv tədbirlərinin yoxsulluğun azaldıl-

masına etdiyi təsirləri şərh edilir. 

Açar sözlər : yoxsulluq, dövlət yoxsulluq siyasəti, yoxsulluqla mübarizə, sosial müdafiə, so-

sial yardım proqramları 
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БЕДНОСТЬ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ 

 

Основная цель этой статьи является исследование роли политики Азербайджанского 

правительства в социальной и экономической сферах, особенно в области сокращения 

масштабов нищеты, который получил большое внимание после 2000 года. Статья 

Содержит сведения о текущем состоянии политики бедности и достигнутых результатов. 

Кроме того, представлен сравнительный анализ текущей ситуации бедности по 

доходам в долгосрочной перспективе и измерение как устойчивое, эффективное и 

действенное было действия борьбы с нищетой. 

В этом исследовании также изучено влияние пассивной и активной деятельности 

социального обеспечения в борьбе с бедностью. 

Ключевые слова: бедность, политические бедности, снижение уровня бедности, 

социальной защитыпрограммы социальной помощи 
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POVERTY IN AZERBAIJAN AND THE FIGHT AGAINST POVERTY 

 

The main purpose of this article is to investigate the role of the policy of Azerbaijan gover-

ment in social and economic fields especially in Poverty reduction  which got big attention after 

2000 years. Article provides information about current state of the Poverty Policy and the achieved  

results. In addition, it presents the comparative analysis of the current situation of income poverty 

in long term and measures how sustainable,  effecient and effective was the poverty reduction ac-

tions. İn this research also is investigated the influence of passive and active social security activi-

ties in alleviating poverty. 

Keywords: poverty, the poverty policy, poverty reduction, social protection, social assistance 

programs. 

 

Dünyada bir yandan zənginlik artarkən , digər yandan isə yoxsulluq dərinləĢmədədir.  Bu 

vəziyyət, əhalinin sürətli artımı, vergi qaçaqçılığı,  yüksək faiz   ( % ) siyasəti,  bazarda 

təkəlləĢmənin artması, iĢsizlik problemi, inflyasiya, gəlir bölgüsünün ədalətsiz olması  kimi 

faktorların təsiri ilə  daha da sürətlə geniĢlənməkdədir. Yoxsul olmaq dar anlamda, aclıq, geyim və 

sığınacaqdan məhrumiyyət, səhiyyə və təhsil xidmətlərindən faydalanmamaq kimi qəbul edilir.  

GeniĢ anlamda isə bu çərçivəyə Ģəxsin dövlət və cəmiyyət tərəfindən təcrid olunması daxildir.   

Hər bir dövlət kimi, Azərbaycan da yoxsulluq ilə mübarizədə mühüm qərarlar qəbul edərək, 

nəzərəçarpan nəticələr əldə etmiĢdir. Azərbaycan 2003 - cü ildən yoxsulluğun azaldılması 

proqramını təsdiq edərək, yoxsulluğun azaldılması siyasətini bugünə qədər uğurla  həyata keçirir və 

yoxsulluğun azaldılması siyasəti üzrə qanunvericilik bazası yaradılıb. Azərbaycan 2000 - ci illərdən 

sonra iqtisadi artımda və sərvətin bölüĢdürülməsində önəmli rol  oynayan iqtisadi siyasət və 

proqramlar həyata keçirməklə yoxsulluğun azaldılmasında davamlı inkiĢaf tempi əldə etmiĢdir. Neft 

partlayasının yaratdığı fürsətdən yararlanaraq dövlət, əhalinin əmək - haqqlarını, əhalnin rifahını 

artıra biləcək sosial transfer layihələrinə  baĢladı. Bu səylər iki rəqəmli iqtisadi artıma və yoxsulluq 

səviyyəsində gözəçarpan azalmaya səbəb oldu. Önəmli məsələ odur ki, hədəflənən sosial yardım 

proqramı transferləri əhalinin ən aĢagı gəlirlilik səviyyəsinə malik təbəqəsinə birinci olaraq ünvan-

landı.  Digər yandan, neft gəlirlərindən asılı iqtisadiyyata malik olmamız və qlobal iqtisadi 

krizislərin neft gəlirlərini birbaĢa təsir etməsi, bu bağlılığın zamanla yoxsulluqla mübarizə reform-

larını təhlükəyə atmasına  və iqtisadi artıma maneə olmasına zəmin yaratmıĢdır. Bunu nəzərə alaraq 

deyilə bilinər ki, gələcəkdə yoxsulluğun azaldılması qeyri-neft sektorunun daha da inkiĢaf tələb 

edəcək. 

Yoxsulluq – insanın həyatda qala bilməsi üçün gərəkli  olan faktorlardan məhrum olma və ya 

minimum həyat standartına malik olmama halıdır.Michael Lipton yoxsulluğa, "Bir Ģəxsin təməl 

maddi ehtiyaclarını yetərli səviyyədə ödəməsi üçün iqtisadi qaynaqlara yetərsiz çıxıĢı var isə yox-

suldur "Ģəklində açıqlama vermiĢdir.  

Ġnsanın həyatını davam etdirməsi üçün lazımlı olan qidalanma ehtiyacıilə bərabər  geyim, 

sığınma, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və istirahət kimi ehtiyacları da vardır.  
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Yoxsulluq tarix boyunca həll olunması çətin olan problem olaraq qalmıĢdır. Hər bir dövlət 

özünə məxsus metodlarla bu probləmə həll yolu tapmağa daim çalıĢmıĢdır. 

Azərbaycan Respublikası 2003-cü ildən baĢlayaraq yoxsulluğun azaldılması məqsədiləuğurlu 

siyasət həyata keçirir. Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması ilə bağlı ilk proqram elə  həmin il 

qəbul olunmuĢdur. Azərbaycanda qəbul olunmuĢ  birinci və ikinci yoxsulluq proqramları 2003 – 

2015 – ci illəri əhatə edir. Proqramların qəbul olunmasında əsas diqqət gəlir yoxsulluğunun 

azaldılması olmuĢdur .Yoxsulluqla mübarizə tədbirləri əsasən aktiv və passiv olmaqla iki qrupa 

bölünür:  

a) Aktiv mübarizə tədbirlərinə iĢ yerlərinin yaradılması, məĢğulluğun artırılması,  mikro-

kreditlərin verilməsi yolu ilə kiçik-orta sahibkarlığın həvəsləndirilməsi , əmək bazarı layihələrinin 

həyata keçirilməsi tədbirlərini göstərmək olar.  

b) Ünvanlı dövlət sosial yardımlarının verilməsi, müavinətlərin, pensiyaların baza hissəsinin  

sistemli Ģəkildə artırılmasını passiv mübarizə metodlarına aid edilir. 

Passiv mübarizə tədbirinə aid olan ünvanlı dövlət sosial yardımlar 2006-cı ildən etibarən 

Azərbaycanda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən reallaĢdırılır. 2009-cu ildə 

bu proqram ölkə əhalisinin 8%-ni əhatə etmiĢ və bu məqsədlə dövlət büdcəsindən 180 milyon AZN 

məbləğində vəsait xərclənmiĢdir. Ailədə adambaĢına düĢən  aylıq gəlir ehtiyac olunduğundan 

(2009-cu ildə 60 AZN) aĢağı olduğu halda  yaranmıĢ fərq yardım Ģəklində qarĢı tərəfə 

ödənilir.Sosial yardım dövlət büdcəsindən  maliyyələĢdirilir. Sosial yardım onu almaq üçün 

müraciət edilən ayın 1-dən etibarən, 1 il müddətinə təyin olunur. 

2009-cu ildə hazırlanan Azərbaycanda YaĢayıĢ Səviyyəsinin Qiymətləndirilməsi Hesabatına 

əsasən ―Azərbaycanın sosial transferlər sistemi yoxsulluğun azaldılması istiqamətində son dərəcədə 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Sosial transferlər olmadığı halda ümumi yoxsulluq səviyyəsi təqribən 

60% yüksəlməklə çox kəskin və dərin xarakter alardı. Pensiyaların və ünvanlı sosial yardımların 

yoxsulluğun azaldılmasına təsiri isə müvafiq olaraq 6.8 və 4.6 % səviyyəsindədir. Sosial transferlər 

nəzərə alınmadığı təqdirdə Cini əmsalı ev təsərrüfatlarında adambaĢına istehlak üzrə bərabərsizlik 

səviyyəsini 31%-dən 34.65% (15% artım) qədər artıra bilər. 

Yoxsulluqla mübarizə aparmaq üçün dövlət  aktiv mübarizə tədbiri olaraq 2003-2009-cu 

illərdə, əsasən, yeni iĢ yerlərinin yaradılmasına xüsusi önəm vermiĢdir. Bu dövrdə ölkədə böyük 

hissəsi daimi olan 840 min yeni iĢ yerləri yaradılmıĢdır. 2009-cu ilin böhran ili olmasına baxmayar-

aq, ölkədə 74 min yeri iĢ yeri yaradılmıĢdır. Bununla bərabər hökümət , kiçik və orta sahibkarların 

maliyyə təminatının yaxĢılaĢdırılması üçün  kreditlər ayırmıĢ və Əmək və Əhalinin Sosial Müda-

fiəsi Nazirliyi vasitəsilə Aktiv əmək bazarı proqramlarını həyata keçirmiĢdir. Aktiv əmək bazarı 

proqramlarının həyata keçirilməsinin əsas məqsaədi  iĢsiz və iĢaxtaranlar üçün təlim və ixtisasartır-

ma kurslarının təĢkil edilməsi, əmək yarmarkalarının keçirilməsi və s. tədbirlərdir. Hökumət 

tərəfindən kiçik və orta sahibkarların maliyyə təminatının yüksəldilməsi və aktiv əmək bazarı 

proqramlarının həyata keçirilməsi məqəsdilə ÜDM - in 0.5%-i həcmində vəsait ayrılır.Bu da passiv 

sosial yardım proqramlarının həyata keçirilməsi məqsədilə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlərdən 

6 dəfə azdır. 

Yoxsulluğun yaranmasına müstəsna rol oynayan faktorlaradan biri  ailə tərkibinin ( sayının ) 

böyük olmasıdırki, bu da yoxsulluq riskini artırır.  Üçdən yuxarı uĢaqlı ailələrdə adambaĢına düĢən 

gəlir uĢaqsız ailələrdən 1.5 dəfə, tək uĢaqlı ailələrdən 1.3 dəfə azdır. Ailə üzvlərinin təhsil səviyyəsi 

də, xüsusilə ali təhsilli olmaları ailədə yoxsulluq riskini azaldır. 

ġəhər və kənd yerlərində yaĢayan əhalinin yoxsulluq səviyyələri arasında fərqlərin az ol-

masına baxmayaraq, ötən dövr ərzində Ģəhər yerlərində yoxsulluğun azalma tempi kənd yerlərinə 
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nisbətən daha yüksək olmuĢdur. Azərbaycanda Yoxsulluğun coğrafi ərazilər üzrə bölgüsü doqquz 

iqtisadi rayonu üzrə aparılır. Ġqtisadi rayonlar üzrə adambaĢına aylıq gəlirlərin ən aĢağı səviyyəsi 

Yuxarı Qarabağ, Aran, Dağlıq ġirvan zonalarında olmuĢdur. Lakin əsas fərq Bakı Ģəhəri ilə region-

lar arasındadır. Bakı paytaxt olaraq ən aĢağı yoxsulluq səviyyəsinə malik olmasına baxmayaraq , 

onun digər regionlar ilə arasındakı fərq zamanla azalır. 

2001 – 2008 – ci illər arasında Ģəhərlərdə yoxsulluq səviyyəsi kənd yerlərinə nisbətən daha 

sürətli azalma göstərmiĢdir. ġəhərlərdə yoxsulluq 2001 – 2008 – ci illər arasında 55.7 % - dən 14.8 

% - ə enmiĢdir.Kəndlərdə isə bu göstərici 43.5 % - dən 14.8 % - ə enmiĢdir.Azərbaycanda yaĢayan 

yoxsulların təqribi 51 % - i kəndlərdə yaĢayır və hərçənd ki bu ümumi əhalinin 45 % - i təĢkil edir. 

Azərbaycanda yoxsulluğun ölçülməsi  Dövlət Statistika Komitəsi (DSK) tərəfindən davamlı 

olaraq həyata keçirilən Ev təsərrüfatlarının büdcə müayinəsinə (EBM) əsasən aparılır. Azərbaycan-

da yoxsuluğun səviyyəsi 2003-cü ildəki 44.7% səviyyədən 2009-cu ildə 11% səviyyəsinə enmiĢdir. 

Cari dövrdə iĢsizlik səviyyəsi 9.7%-dən 6%-ə qədər enmə göstərmiĢdir. Yoxsulluq həddinin  aylıq 

adam baĢına 57.75 AZN ( 2008 qiymətləri ilə ) qiymətləndirilməsindən istifadə edərək, Dünya 

Bankı yoxsulluq həddindən aĢağıda yaĢayan əhalinin xüsusi çəkisinin  2001 - ci ildəki 50 % - dən 

2008 - ci ilin əvvəllərində 16 % - ə endiyini ölçmüĢdür. Mütləq yoxsulluqdakı bu azalma həmçinin 

yoxsulluğun beynəlxalq hədd standartlarından istifadə olunaraq ölçüldüyü zaman də aydın görünür. 

Günlük 5 dollardan aĢağıda yaĢayan ölkə əhalisinin xüsusi çəkisi 2002 - ci ildə 86 % - dən 2008 - ci 

ildə 39 % - ə enmiĢdir. ġiddətli yoxsulluq olaraq  günlük 2.5 dollar  müəyyən olunmuĢyoxsulluq 

həddində yaĢayan əhalinin xüsusi çəkisi 2002 - ci ildə 11.5 % - dən 2008  ci ildə 4.5 % - ə enmiĢdir. 

2000-ci və 2008-ci illər arasında minimum əmək haqqı  6700 % artaraq 1.1 AZN – dən artar-

aq 75 AZN - ə artmıĢdır. Həmçinin orta əmək haqqı toplam 650 % - dən çox artaraq 2000 – ci ildə 

41 AZN – dən 2008 – ci ildə 268 AZN - ə çatmıĢdır.   

Gəlirlər əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin artırılmasında mühüm rol oynayan yeganə amil 

deyil.Yoxsulluq probleminin həll edilməsi gəlir səviyyəsinin yüksəldilməsi ilə yanaĢı, sosial xid-

mətlər sahəsinin inkiĢaf etdirilməsindən də asılıdır. Bu sahədə təhsilin və səhiyyənin nəzarətdə 

saxlanılması, uĢaq və ana ölümləri, ərzaq təhlükəsizliyi, yoluxucu xəstəliklərin yayılması kimi 

göstəricilərin monitorinqi də önəmlidir. 
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ƏMTƏƏ BĠRJALARININ TƏġKĠLĠ XÜSUSĠYƏTLƏRĠ 

 

Birjalar təkcə ticarətin təşkili ilə deyil, həm də ticarətin iştirakçılarına informasiya, 

konsaltinq və s. xidmətlər göstərməklə məşğuldur. Fond birjaları isə ilk əvvəl əmtəə birjalarının 

fond bölmələri kimi mövcud idilər. Banklar və dövlət vergiləri ilə birlikdə birjalar müasir bazar 

iqtisadiyyatının əsas tənzimləyicisinə çevrilmişlər. Məhz birjalarda ən mühüm valyuta məzənnələri, 

qızılın və kütləvi əmtəələrin qiymətləri, dövlət öhdəliklərinin və fond birjasında qiymətləndirilməyə 

qəbul edilmiş özəl şirkət səhmlərinin məzənnələri müəyyən olunur. Birjada ayrı – ayrı şirkətlərin və 

yaxud iqtisadiyyatın bütöv sahələrinin gəlirliyi və zərərliyi, çox vaxt milli iqtisadiyyatın gələcəyi də 

müəyyən edilir. 

Açar sözlər: ticarət birjası, əmtəə birjaları, bazar iqtisadiyyatı şəraitində birja fəaliyyəti, fond 

birjaları. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБЕННОСТИ ТОВАРНЫХ БИРЖАХ 

 

Биржи занимаются не только организацией торговли, но и предоставлением услуг для 

ее участников, в том числе торговой информации, разработки консалтинга и т.д. 

Фондовые биржи в начале своего развития были отделениями товарных бирж. Биржи, 

наряду с государственными налогами и фондовыми рынками, стали регуляторами 

современной рыночной экономики. Именно на современных биржах определяются наиболее 

важные показатели экономики, такие, как цены на массовые сырьевые товары, золото, 

самые важные валютные ставки, показатели государственных обязательств, ставки 

частной компании, которые были приняты для оценки на фондовой бирже. На фондовом 

рынке определяется рентабельность отдельных компаний или отраслей экономики, 

определяется будущее национальной экономики. 

Ключевые слова: торговая биржа, товарная биржа, деятельность биржи в рыночных 

условиях, фондовые биржи. 
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ORGANIZATION FEATURES OF COMMODITY EXCHANGES 

 

Exchange organization engaged not only trade, but also the provision of services to its mem-

bers, including trade information, development consulting, etc. Stock exchanges in the beginning of 

the development of commodity exchanges were offices. Exchange, along with state taxes and equity 

markets, regulators have become a modern market economy. It is the modern exchanges are deter-

mined by the most important economic indicators, such as the price of mass commodities, gold, the 

most important foreign exchange rates, performance of state obligations, the rates of private com-



544 
 

panies that have been taken to assess the stock market. The stock market is determined by the prof-

itability of individual companies or industries, determines the future of the national economy. 

Keywords: trading exchange, commodity exchange, the activities of the stock exchange in 

market conditions, stock exchanges. 

 

Ticarət birjası topdansatıĢ əmtəə bazarının müəyyən satılan məhsulları  olan (təbii xammal, 

metal, taxıl, və s.) məhdud həcmli bölməsinə (seqmentə) deyilir. Hal-hazırda xüsusi mübadilə ilə 

məĢqul olan birja ilə yanaĢı sənaye və istehlak məhsullarının geniĢ çeĢidində universal mübadilə 

fəaliyyət aparan birjalar da var. 

Əmtəə birjaların inkiĢaf tarixindən göründüyü kimi, bunlar iqtisadi inkiĢaf baxımından hər bir 

ölkədə və regionda kifayət qədər əhəmiyyətli rol oynayırdı. Iqtisadi fəaliyyətin bu sahəsində iĢin 

təĢkilinə təsir edən bir sıra mühüm amillər var. Ilk növbədə bu amilləri araĢdıraq. Xatırladaq ki, bir-

ja fəaliyyəti bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində onun infrastruktur göstəricisi olaraq, bütün iqtisadi mex-

anizminin fəaliyyətinə mühüm təsir göstərir. Xüsusilə əmtəə birjaların fəaliyyəti vurğulanmalıdır. 

Məlumdur ki, birjaların fəaliyyəti qurulmadan tam Ģəkildə mal bazarının formalaĢması və fəaliyyəti 

mümkün olmur [1, s.5]. 

Məlumdur ki, bazar infrastrukturu bazarda mal və xidmətlərin hərəkətini və bazarın normal 

fəaliyyətini təmin edən orqanlarının və təĢkilatların sistemidir. Ġnfrastruktur çoxfunksiyalı müxtəlif 

səviyyələri olan bir sistemdir, bu sistem müəyyən bir ərazidə, inkiĢafı üçün xüsusi Ģərait və resurs-

ları nəzərə alaraq formalaĢır və inkiĢaf edir. Mal və xidmətlərin bazar infrastruktur müəssisələrinin 

əsas sahələrindən biri topdan və pərakəndə ticarət, əmtəə mübadiləsi sistemidir. Bütün bu təĢkilatlar 

adətən satıĢ bazarı infrastrukturuna aid edilir. Marketing infrastrukturu malların və xidmətlərin 

müəyyən bazarlarda vəziyyəti haqqında zəruri məlumat toplamaq, onun elementləri sayəsində mal 

axınlarının optimallaĢdırılması baĢ bazarının fəaliyyətində mühüm rol oynayır [4].  

Birjanın açılıb fəaliyyət göstərməsi üçün ölkədə (regionda, müxtəlif dünya bölgələrində) 

müxtəlif tələbatlara uyğun olaraq mal, əmtəə istehsal olunmalıdır ki, sonradan satılsın (o cümlədən 

birjada). Deməli, birja fəaliyyətinin düzgün və uğurlu təĢkili üçün ilk növbədə dövrün tələblərinə 

uyğun olaraq inkiĢaf etmiĢ iqtisadi münasibətlər sistemi, bazar rəqabəti, düzgün qurulmuĢ qanun-

vericilik bazası, insan tələbatlarının daima yeniləĢən strukturu lazımdır. Xatırladaq ki, topdansatıĢ 

bazar kimi fəaliyyət göstərən birjada hər bir istehsalçı öz malını sataraq ictimaiyyət tərəfindən 

dəstək alır, eyni zamanda mənfəət əldə edir. Eyni zamanda sahibkar birjada özünə lazım olan mal 

və məhsu ala bilər.  

Birjanın fəaliyyətində hüquqi bazanın əhəmiyyətini də vurğuladıq. Tarixi inkiĢaf göstərir ki, 

əmtəə birjaların inkiĢaf xüsusiyyətləri, nüfuzu və gəliri mürəkkəb Ģəkildə qurulmuĢ iqtisadi-hüquqi 

fəaliyyət mexanizmi ilə bağlıdır. Azərbaycanda əmtəə birjaların hüquqi statusunu xüsusi qanun 

müəyyənləĢdirir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası ərazisində əmtəə birjalarının yaradılması və 

fəaliyyəti, birja ticarəti, əmtəə birjalarında fəaliyyətin hüquqi təminatları üzrə münasibətləri tənzim-

ləyir [2]. Beləliklə, qanun bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində əmtəə birjasının yerini və rolunu, onun 

hüquqi statusunu, eyni zamanda sahibkarın da statusunu müəyyənləĢdirir. Burada hüquqi münasi-

bətlər formalaĢır, dövlət isə əmtəə birjalarının fəaliyyəti üçün hüquqi rejimi yaradarkən sahibkarlıq 

fəaliyyəti üçün əlveriĢli Ģəraiti formalaĢdırır. Azərbaycanda birja öz fəliyyətini birja ticarəti 

iĢtirakçılarının hüquq bərabərliyinin təmin edilməsi, sərbəst (bazar) qiymətlərin tətbiqi, birja ti-

carətinin aĢkarlığı prinsipləri əsasında həyata keçirir. 

Hüquqi baza bir zəmin olaraq birjaların fəaliyyətini təmin edir. Bəs reallıqda bu fəaliyyətin 

keyfiyyət göstəriciləri necədir? Əgər birja fəaliyyəti bir infrastruktur ünsürüdürsə, onda baza xarak-
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terli sahələrin vəziyyəti necədir? Söhbət Azərbaycanın makroiqtisadi göstəricilərindən gedir. Əmtəə 

dövriyyəsi istehsalın bütün sahələrində fəaliyyətin təĢkilindən asılıdır. Bazar iqtisadiyyatı Ģəraitində 

inkiĢaf edən Azərbaycan iqtisadiyyatında mühüm hərəkətverici amil neft və qazdır. Buunla yanaĢı 

qeyri-neft sektorunun inkiĢafı da əhəmiyyətli dərəcədə həyata keçirilir. Həyat səbiyyəsi, maddi rifah 

yaxĢılaĢır, müxtəlif istehsalat sahələri arasında vaxtilə mövcud olan disproporsiyalar aradan 

tədricən qaldırılır.  

Burada həm də insan amilinin rolunu xatırlatmaq lazımdır. Məlumdur ki, cəmiyyətdə baĢ 

verən sosial dəyiĢikliklər insanların məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində reallaĢır. Bu fəaliyyət 

müxtəlif sosial hərəkətlərdən və qarĢılıqlı fəaliyyətdən ibarətdir. Bir qayda olaraq dağınıq, 

mütəĢəkkil olmayan fəaliyyət əhəmiyyətli sosial, iqtisadi və mədəni dəyiĢiklikləri Ģərtləndirə 

bilməz. Deməli, əhəmiyyətli sosial dəyiĢikliklər dağınıq halda deyil, məhz insanların birgə 

fəaliyyəti sayəsində baĢ verir, bir istiqamətdə, qarĢılıqlı bağlılıq zəminində təzahür edir. Ġnsanların 

fəaliyyət motivi və oriyentasiyası ilə əlaqədar olaraq həmin qarĢılıqlı bağlılıq qeyri-Ģüurlu, kortəbii 

də baĢ verə bilər. Sosial dəyiĢikliklərin baĢ verməsinə hər bir ayrıca fərdin Ģüur və iradəsinin for-

malaĢmasında müəyyən rol oynayan xüsusi həyat Ģəraiti müəyyənedici təsir göstərir.  

 Bu mənada ölkə iĢqisadiyyatında baĢ verən prosesləri iki istiqamətdə inkiĢaf etdiyini 

göstərmək olar:  

1. Dövlət tərəfindən insanların maddi rifahını yüksəltmək üçün görülən tədbirlər və bunlara 

uyğun sosial siyasətin həyata keçirilməsi. Dünya praktikasında belə bir yanaĢma geniĢ tətbiq olunur 

ki,  sosial xidmətlərə qoyulan qiymətləri həm dövlət tənzimləməli, həm də bazar rəqabəti imkan-

larından geniĢ istifadə olunmalıdır. Belə halda qiymətlər stabilləĢir və aĢağı düĢür. Hər bir dövlətin 

gücü – onun vətəndaĢların özündə ehtiva etdiyi bacarıq və qabiliyyətlərindədir, yəni insan 

kapitalında. Ġnsan kapitalı isə öz növbəsində təhsil, tərbiyə, real həyati təcrübəni aĢılamaq yolu ilə 

formalaĢdırmaq mümkün olur. 

 Məlumdur ki, sosial siyasətin təhlilində aĢağıdakı amillər nəzərə alınmalıdır: mülkiyyət 

münasibətləri, sahibkarlıq formaları, bazarda fəaliyyət göstərən subyektlərin münasibətləri, dövlət 

və biznesin təsərrüfatçılıq forma və metodları, müxtəlif qrup və təbəqələrin maraqlarının 

uzlaĢdırılması sosial sabitliyin və ədalətliliyinin təmin olunması. Bu mənada Azərbaycan Respu-

blikasında sosial siyasətlə bağlı həyata keçirilən tədbirlər təqdirə layiqdir. Bazar və qeyribazar mex-

anizmlərinin optimallaĢdırılması problemi daim ehtiyatların məhdudu olması problemi ilə toqquĢur. 

Pulsuz və əlçatan xidmətlər seçimi dövlətini qəbul etdiyi sosial-iqtisadi model əsasında edilir. Bu iĢi 

yüksək səviyyədə həyata keçirmək üçün dövlət vaxtaĢırı vergi və digər rüsumları artırır. Gəlirləri və 

əhalinin alıcılıq tələbatını azaldaraq, sosial xərcləri ixtisar edərək dövlət bununla vətəndaĢlar üçün 

daha çox pul ayırır.  

2. Digər istiqamət -  sahibkarların işgüzar fəaliyyətini həyata keçirmək üçün lazımı şəraitin 

yaradılmasıdır. Bu sahələrin fəaliyyəti ictimai münasibətlərin müxtəlif formalarında  reallaĢır. Bu-

rada müxtəlif bazar münasibətləri və yaxud  sırf  dövlət tərəfindən mərkəzləĢmiĢ Ģəkildə for-

malaĢdırılan münasibətləri göstərmək olar. Tarixi inkiĢaf göstərir ki, burada bazar münasibətləri 

üstünlük təĢkil edir, çünki bunların əsasında həyat fəaliyyətin bütün sahələrinin daha səmərəli 

fəaliyyətini təmin edilə bilir. Amiranə-inzibati, bürokratik sistemdə isə belə  deyil. Ġqtisadi səmərəni 

ilk əvvəl bazar təmin edə bilir. Bütün müasir inkiĢaf etmiĢ iqtisadi sistemlər bazar münasibətləri 

prinsipləri üzərində qurulmuĢdur.  Baxmayaraq ki, hər ölkə özünəməxsusluğu qoruyub saxlaya bilir.  

Məlumdur ki, bütün ölkələrdə  həyata keçirilən iqtisadi siyasət üçün vahid model mövcud 

deyildir. Ölkələrin tarixi inkiĢaflarına, struktur quruluĢlarına, qarĢılaĢdıqları problem-

lərə və cəmiyyətin davranıĢlarına bağlı olaraq həyata keçirdikləri iqtisadi siyasətləri dəyiĢiklik 
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göstərməkdədir. Bir neçə yüz ildir ki, respublikamız da özünün milli iqtisadiyyatına malik olmayıb 

[3, s.67]. Hal-hazırda, Azərbaycanın müharibə Ģəraitində olmasına baxmayaraq, iqtisadiyyatda 

müsbət irəliləyiĢlər çoxdur. Burada sistemli, kompleksli yanaĢma əsasında itisadiyyat səhəsində dö-

vlət siyasəti qurulur. Bildiyimiz kimi, Prezident Ġlham Əliyevin sərəncamına əsasən hazırlanan, 

―iqtisadiyyatın Ģaxələndirilməsinə xidmət edəcək, əhalinin həyat tərzinin dünya standartlarına 

çatdırılmasına yönəldiləcək, möhkəm təmələ əsaslanan ―Azərbaycan- 2020: Gələcəyə baxıĢ‖ ĠnkiĢaf 

Konsepsiyasında respublikamızın təbii ehtiyatlarından istifadə etməklə həlli vacib məsələlərin real-

laĢması üçün konturlar əksini tapır. Ölkə iqtisadiyyatının dayanıqlı inkiĢafından aydın görünür ki, 

Azərbaycanda bu sahədə heç bir narahatlıq yoxdur və gözlənilmir‖ [5]. 

Ekspertlərin hesab etdiyi kimi, ―sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı yeni dövrün 

tələblərinə cavab verən qanunvericilik bazasının yaradılması zəruri məsələlərdən biridir. Bu 

sənədlərdə bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkiĢafına Ģərait yaradılması, sahibkarlığa 

hüquqi təminatın verilməsi, rəqabət mexanizminin formalaĢması, həmçinin rəqabətin qorunması ilə 

bağlı müddəalar əksini tapmalıdır. Sahibkarlığın inkiĢafının ən vacib komponentlərindən biri də sa-

hibkarların maarifləndirilməsi, beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, konsaltinq və innovasiya xid-

mətlərinin göstərilməsidir. Azərbaycan Respublikasının Rəqabət Məcəlləsinin qəbul edilməsinin 

surətləndirilməsi də sahibkarlığın inkiĢafına təkan verən güclü vasitədir. Bu sahədə də tədbirlər 

nəzərdə tutulmuĢdur‖ [6]. 

Bu sahədə görülən iĢlər daxilində həm də bazar münasibətlərində infrastruktur ünsürü olan 

əmtəə birjasının fəaliyyətinin düzgün qurulması olduqca vacib məsələdir. Hər bir ölkənin dayanıqlı, 

sabit inkiĢafı üçün orta sinfinin formalaĢması və gücləndirilməsi iĢinin düzgün təĢkili bazar münasi-

bətlərinin düzgün təĢkili və inkiĢafını nəzərdə tutur. Həyar rifahının artması, sosial fəalliğın 

gücləndirilməsi, sosial kapital adlanan insan potensialının yüksəldilməsi hər bir inkiĢaf etmiĢ və 

güclü dövlətin əsasında duran orta sinif təbəqəsinin əsasını məhz xırda və orta sahibkarlar təĢkil 

edir. Burada mədəni sahəni təĢkil edən ziyalıları və ümumiyyətlə zehni əməyin təmsilçiləri də un-

utmaq olmaz.  

Əmtəə birjaların inkiĢafını təĢkil edən əsaslarına qısa nəzər salandan sonra gəlin onların 

fəaliyyət sistemi və təĢkili xüsusiyyətləri necə olması haqqında məsələri araĢdıraq.  

 Əmtəə birjasının fəaliyyətinə icazənin verilməsi üçün tələb olunan sənədlər aĢağıdakılardır:   

1. Lisenziya almaq üçün ərizə; 

2. Hüquqi Ģəxsin dövlət qeydiyyatı haqqında Ģəhadətnaməsinin surəti; 

3. Ərizəçinin vergi orqanları tərəfindən uçota alınması haqqında müvafiq sənədin surəti; 

4. Əmtəə birjasının nizamnaməsi; 

5. Ərizədə qeyd olunan obyektlərdən hər biri üçün ərizəçinin istifadə hüququnu (mülkiyyət 

hüququ, icarə, istifadə və s. əsasları) təsdiq edən sənədin surəti; 

6. Birjanın təsisçilərinin ümumi yığıncağından qəbul olunmuĢ və möhürlə təsdiq edilmiĢ birja 

ticarət qaydaları;  

7. Lisenziyanın verilməsindən imtina edilmədikdə, ərizəçi lisenziya verilməsinə görə dövlət 

rüsumunun (11000 manat) ödənildiyini təsdiq edən sənədi. 

Ġcazənin hüquqi əsasını Azərbaycan Respublikası PrezidentininAzərbaycan Respublikasının 

―Əmtəə birjası haqqında‖ Qanunu, 2002-ci il 2 sentyabr tarixli, 782 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq 

edilmiĢ ―Azərbaycan Respublikasında bəzi fəaliyyət növlərinə xüsusi razılıq (lisenziya) verilməsi 

haqqında Qaydalar‖, Nazirlər Kabinetinin ―Fəaliyyət növlərinin xüsusiyyətindən asılı olaraq xüsusi 

razılıq (lisenziya) verilməsi üçün tələb olunan əlavə Ģərtlər barədə‖ 2002-ci il 7 noyabr tarixli, 174 

nömrəli Qərarı, Ġqtisadi ĠnkiĢaf Nazirliyi tərəfindən əmtəə birjasının fəaliyyətinə xüsusi razılıq 
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(lisenziya) verilməsi üzrə inzibati reqlament haqqında qərarı təĢkil edir. Ġcazəni verən icra orqan 

Ġqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyidir [7]. 

Birjaların fəaliyyətini topdansatıĢ ticarət dövriyyəsi ilə müqayisə etmək olar. Azərbaycanda 

hələ ki topdansatıĢ ticarəti əmtəə birjaların fəaliyyətindən əksər hallarda kənardadır. 

 

TopdansatıĢ ticarət dövriyyəsinin 2005-ci ilə nisbətən indeksləri (cari qiymətlərlə) 

Cədvəl 1 

 

  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ölkə üzrə 100 127,3 173,6 235,3 262,4 309,0 390,5 423,3 468,6 

Bakı 100 130,1 179,7 251,3 274,0 320,4 423,3 459,6 521,8 

AbĢeron 

iqtisadi ray-

onu 100 126,8 164,5 214,7 257,7 288,5 341,2 356,8 379,6 

Gəncə-Qazax 

iqtisadi ray-

onu 100 123,2 170,6 204,3 245,6 275,4 305,1 314,5 338,6 

ġəki-Zaqatala 

iqtisadi ray-

onu 100 122,8 163,9 211,6 244,6 289,5 343,6 349,7 365,7 

Lənkəran 

iqtisadi ray-

onu 100 122,2 156,7 206,3 238,9 292,8 322,3 329,5 349,6 

Quba-

Xaçmaz 

iqtisadi ray-

onu 100 118,3 156,9 207,7 243,7 293,6 349,5 356,7 367,8 

Aran iqtisadi 

rayonu  100 121,6 161,4 202,9 236,2 288,7 343,1 351,8 362,5 

Yuxarı 

Qarabağ 

iqtisadi ray-

onu 100 102,5 146,4 178,8 198,9 222,6 252,9 255,8 261,5 

Kəlbəcər-

Laçın iqtisadi 

rayonu 100 - - - - - - - - 

Dağlıq ġirvan 

iqtisadi ray-

onu 100 120,2 157,9 203,1 227,7 272,4 303,1 306,4 316,7 

Naxçıvan 

iqtisadi ray-

onu 100 130,7 173,0 235,3 263,2 339,7 387,9 620,3 640,8 

 

Göründüyü kimi, topdansatıĢ ticarəti durmadan artır. Burada əmtəə birjaların fəaliyyəti üçün 

də geniĢ imkanlar açıla bilərdi. Bunun üçün təsərrüfat əlaqələri, iqtisadi həyatın təĢkili yüksək 

səviyyədə inkiĢaf etməlidir. Bundan əlavə, bazar qanunlarına görə, azad rəqabət Ģəraitində əmtəə 

birjaların fəaliyyətində həm də tələbat olmalı idi. Müasir dünyada iqtisadi əlaqələrin formalaĢması 
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və təĢkili xüsusiyyətlərinin təhlili göstərir ki, əmtəə birjalarına müraciətlərin miqdarı ümumiyyətlə 

rəqabətin təĢkli, sahibkarlıq sahələrinin inkiĢafı üçün münbit Ģərait olmalı idi.  

Əmtəə birjalarının beynəlxalq əlaqələrdə iĢtirakı bu sahədə beynəlxalq əmək bölgüsü və təbii 

resursların istifadəsi səviyyəsi ilə bağlıdır. Birjada məhsulun satıĢa qoyulması üçün bir sıra Ģərtlərə 

cavab verən Ģərait lazımdır. Həmin Ģəraitin tələblərindən biri satılan əmtəənin dəyəri, çeĢidi, ona 

olan daxili və xarici tələbatlardır. Burada inhisarçılıqdan da danıĢmaq olar. Söhbət ayrılıqda 

götürülmüĢ bir sosial hadisədən gedir. Qanunda yazıldığı kimi, ―qanun inhisarçılıq fəaliyyətinin 

qarĢısının alınmasının, məhdudlaĢdırılmasının və  aradan qaldırılmasının təĢkilati 

və hüquqi əsaslarını müəyyən edir‖ [8]. Qanun artıq 1993-cü ildən fəaliyyət göstərir. Maddə 15-də 

göstərildiyi kimi, ―hökmran mövqe tutan təsərrüfat subyektləri inhisarçılıq fəaliyyəti göstərirlərsə 

və onların fəaliyyəti rəqabətin xeyli məhdudlaĢdırılmasına səbəb olarsa, müvafiq icra hakimiyyəti 

orqanı təĢkilati, texnoloji və ərazi Ģəraitinin imkan verdiyi halda onların məcburi bölünməsi haqqın-

da qərar qəbul edə bilər. Bu halda antiinhisar siyasətini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti or-

qanı təsərrüfat subyektlərinin xüsusiyyətini nəzərə alaraq onların məcburi qaydada bölünməsi 

müddətlərini altı aydan az olmamaq Ģərti ilə müəyyənləĢdirir‖ [yenə orada]. Çox ehtimal ki, əmtəə 

birjalarının fəaliyyətinə də bu qanunun mövcudluğu müəyyən təsir göstərir. Daha sonra, qeyd 

olunmalıdır ki, bazar rəqabəti Ģəraitində inhisarçılığa meyllər istər-istəməz öz ifadəsini tapır. 

Bununla əlaqədar olaraq dövlət orqanları öz üzərinə düĢən vəzifələrə ciddi Ģəkildə əməl etməlidirlər 

və belə meyllərin qarĢısını dərhal almalıdırlar. Digər mənfi hallar – korrupsiya və rüĢvətxorluqdur. 

Bu zaman da əmtəə birjaların normal fəaliyyəti pozulur.  

Azərbaycan beynəlxalq əmtəə birjalarının fəaliyyətində yaxından iĢtirak edir, çünki bir sıra 

beynəlxalq iri layihələrdə öz sözünü deyə bilir. Söhbət ilk növbədə neft və qazın beynəlxalq ba-

zarlarına çıxarılmasından gedir. Məlumdur ki, bu sahədə vəziyyəti bir çox konyuktur göstəriciləri, o 

cümlədən siyasi proseslər təyin edir. Son zamanlarda ġərqi Avropa ərazisində, ələlxüsus Rusiya və 

Ukrayna arasında yaranmıĢ gərginlik, Qərbin bu hadisələrə kəskin reaksiyası dünya əmtəə bir-

jalarına öz təsiri göstərməkdə davam edir. Məsələn, son vaxtlar Nyu-Yorkun NYMEX əmtəə bir-

jasında keçirilən elektron ticarət əməliyyatlarının gediĢində WTI neftinin qiyməti 0,42 dollar 

azalaraq 1 barelə görə 45,47 dollar təĢkil edib. 

ICE London qitələrarası birjasında Brent markalı neftin 1 barelinin dəyəri 0,42 dollar 

ucuzlaĢaraq 46,17 dollar olub [9]. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft ġirkətinin marketinq və 

iqtisadi əməliyyatlar idarəsindən verilən məlumata görə, ―AzəriLayt‖ markalı neftin bir barrelinin 

qiyməti London birjasında 0,23 dollar bahalaĢaraq 52,24 dollar təĢkil edib [10]. 

Beləliklə, əmtəə birjaları, istər bir ölkə hüdudlarında, istərdə də dünya miqyasında mürəkkəb 

struktura və iĢ xüsusiyyətlərinə malik olaraq fəaliyyət göstərir, bütövlükdə iqtisadi münasibətlər sis-

teminə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərir. Daha bir məqama nəzər yetirməyi vacib bilirik. Əmtəə  

birjaların digər birja növləri ilə əlaqəsi necədir? Bu əlaqə varmı? Məsələn, fond birjaları ilə.  

Məlumdur ki, maliyyə sisteminin vacib ünsürü olan fond birjaları hələ kapitalizmin sənayə 

mərhələsində əmələ gəlməyə baĢlamıĢlar. Bu növ birjaların fəaliyyəti üçün əsasları qiymətli 

kağızlardır. Qiymətli kağızlar borc verilən maliyyə vasitəsidir ki, bunları alan fiziki və hüquqi 

Ģəxslər maliyyə bazarıda cəmlənir və istifadə olunur. Burada səhmlər anlayıĢı da meydana gəlmiĢ 

və hal-hazırda müxtəlif səhmdar cəmiyyərləri, təĢkilatları öz fəaliyyətini həyata keçirirlər.   

Son bir il ərzində Azərbaycanda qiymətli kağızlarla əməliyyatların həcmi 8,89 milyard manat 

təĢkil edib, bu da ötən 2013-ci illə müqayisədə bir faiz çoxdur. 
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Hesabat dövrdə Respublika korporativ qiymətli kağızların dövriyyəsi 2,7 dəfə artaraq 4.74 

milyard manat təĢkil edib. O cümlədən səhmlərlə əməliyyatlar 1.280.000.000 manat, ilkin bazarda - 

1,14 milyard manat (2,7 dəfə artım), təkrar bazarda - 141 560 000 AZN olmuĢdur. 

Həm də vurğulayaq ki, Mərkəzi Dövlət Bankın əməliyyatları 41% azaldı və 4,16 milyard 

manat çatdı. Xatırladaq ki, ötən hesabat ilində (2013-cü ildə) qiymətli kağızlar üzrə əməliyyatların 

sayı 6% azalmıĢdır.  

Tədqiqatçıların hesab etdiyi kimi, birjaların meydana gəlməsi həm də həmin bu qiymətli kağız 

cəhmləri ilə alver edən Ģəxslərin güclü təsiri altında düĢməsi bir olmuĢdur [12, с.579-581]. Məlum-

dur ki, səhmdar cəmiyyəti təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədilə nizamnamə fondunu 

səhm buraxmaq yolu ilə formalaĢdıran fiziki və (və ya) hüquqi Ģəxslərin könüllü saziĢi əsasında 

yaradılan müəssisədir. Nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünmüĢ cəmiyyət səhmdar 

cəmiyyəti sayılır. Səhmlər buraxmağa yalnız səhmdar cəmiyyətlərinin hüququ vardır. Səhmdar 

cəmiyyətinin əmlakı onun səhmlərinin yerləĢdirilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyəti nəticəsində, 

habelə qanunla qadağan edilməmiĢ digər mənbələr hesabına yaranır. Səhmdar cəmiyyəti Mülki 

Məcəlləyə müvafiq olaraq yeni cəmiyyətin yaradılması və ya Mülki Məcəllədə müəyyən edilmiĢ 

qaydalar və məhdudiyyətlər nəzərə alınmaqla fəaliyyət göstərən hüquqi Ģəxsin yenidən təĢkili 

(birləĢmə, bölünmə, ayrılma, çevrilmə) yolu ilə yaradıla bilər. [11].  

Əmtəə birjalarından fərqli olaraq burada real iqtisadiyyat fəaliyyətində, onun müxtəlif sa-

hələrində iĢtirak sistemi yaradılır, ozü də uzun bir müddətə. Holdinq Ģəklində böyük bir piramida 

quraraq sahibkarlar vaxtı-vaxtında lazımi yerlərdən maliyyə alır, əmtəə və xidmətlərin hərəkətini 

təĢkil edir, gəlirləri hansısa bir firmanın hesabında cəmləĢdirir və s.  

Bazar rəqabəti Ģəraitində bu cür təĢkilatlar müxtəlif imkanlardan məharətlə istifadə edirlər.  

Məsələn, səhmlərin bazara çıxarılan zaman onların dəyərinin süni Ģəkildə artırılması yaxud 

azaldımlası, ümumiyyətlə, fond bazarı iĢtirakçılarının fəaliyyətinə KĠV, siyasi intriqalar, müxtəlif 

―müstəqil‖ reytinq agentlikləri, fond bazarının peĢəkar analitikləri, məsləhətçilər, insayder məlu-

matının sahibləri güclü təsir göstərir.   

Belə bir qısa icmal fond birjası ilə əmtəə birjaları arasında oxĢar və fərli cəhətlərinin olması 

haqqında qənaətə gəlmək olar. OxĢarlıq ondan ibarətdir ki, hər iki sahə ayrılıqda götürülmüĢ ölk-

ənin və yaxud bütün dünyanın maliyyə prosesləri ilə sıx əlaqəlidir. Bindan baĢqa, hər hansı bir ma-

la, əmtəəyə olan tələbat, ticarət prosesləri, qiymətlər də buraya güclü təsir göstərir. ən ümumi təsir 

vasitəsi isə dünyada əzəldən gedən resurslar uğrunda mübarisədir. Burada qaliblər də, uduzanlar da 

çoxdur. 
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ĠNNOVASĠYA YÖNÜMLÜ ĠQTĠSADĠ ĠNKĠġAF 

 

Müasir həyatı yeniliksiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Buna görədə son illər dövlətlər, firma-

lar,  o cümlədən xırda sahibkarlar belə innovasiyadan istifadə edərək, bazarda olan rəqabətə tab 

gətirmək istəyirlər. Bu məqalədə innovasiyanın tarixi inkişafı, və innovasiyanın iqtisadi inkişafa 

necə təsir etdiyi haqda məlumat verilir. 
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Это невозможно представить современную жизнь без инноваций. Таким образом, в 

последние годы правительства, фирм, а также мелкие предприниматели используют 

инновации, чтобы конкурировать на рынке. Эта статья сообщает о историческом 

развитии инноваций и, как инновации влияют на экономическое развитие. 
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INNOVATION-ORIENTED ECONOMIC DEVELOPMENT 

 

İt is imposibble to imagine modern life without innovation. Therefore, in recent years, gov-

ernments, firms and also small entrepreneurs use innovation to compete in the market. This article 

informs about historical development of innovation and how innovation affects to economic devel-

opment. 

Key words: Innovation, market, post-industrial, commodity-money relations, demand, tech-

nology, entrepreneurship, competition, monopoly, intellectual activity. 

 

Dünya inkiĢafının müasir mərhələsinin səciyyəvi xüsusiyyəti insan sivilizasiyasının sənaye 

cəmiyyətindən postsənaye cəmiyyətinə keçid sayılır. Bu isə, hər Ģeydən əvvəl elm və texnikanın 

cəmiyyət həyatının bütün tərəflərinə daha da güclənmək də olan təsirinin qlobal xarakteri ilə , 

irimiqyaslı sosial-iqtisadi və tarixi dəyiĢikliklərə aparan elmi texnoloji irəliləyiĢlərlə əlaqədardır. 

Buna uyğun olaraq, iqtisadi artımın əsas amillər və mənbələr dəstidə dəyiĢir. Bunlar içərisində 

iqtisadi sistemin inkiĢafı səviyyəsinə təsir göstərmək qabiliyyətinə malik təbii resurslar və kapitalla 

yanaĢı, inteqral resursa çevriləbilən elmi biliklər daha mühüm əhəmiyyət kəsb etməyə baĢlayır.  

Təcrübə müstəvisində bu, yeni biliklərin məhsul və ya texnoloji yeniliklərə çevrilməsini təmin edən 
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innovasiya prosesini ön plana keçirir. Ġnnovasiya prosesi əslində təkrar istehsal tipini, sosial-iqtisadi 

münasibətlərin keyfiyyətini dəyiĢməklə və özünəməxsus yığım forması, xüsusi sərvət strukturu və 

yığım effektivliyinin xüsusi qiymətləndirmə meyarları kəsb edən yeni innovasiya yönümlü 

iqtisadiyyatı yaratmaqla bütün təsərrüfatçılıq sisteminin fəaliyyətind əhakim rol oynamağa baĢlayır. 

Nəzəri cəhətdən hazırda innovasiya iqtisadiyyatının formalaĢması haqqında danıĢmaq olar. Bu za-

man iqtisadi artım kimi istehsalın intellektləĢdirilməsi çıxıĢ edir, yəni ÜDM artımı, əsasən, elmtu-

tumlu məhsul və xidmətlərin buraxılıĢı və reallaĢdırılması hesabına əldə edilir.  Ümumən, bu tipli 

iqtisadiyyatın maddi bazası yüksək inkiĢaf etmiĢ maĢınqayırma ilə keyfiyyətcə istehsalın yeni 

təĢkili ilə xarakterizə olunur ki, bunun da əsasında istehsal proseslərinin avtomatlaĢdırılmasını, in-

formasiyalaĢdırılmasını və intellektləĢdirilməsini təmin edən elmtutumlu sahələr dayanır (1, s. 132). 

Keçən əsrin sonu, yeni minilliyə keçid dövrü cəmiyyətin tsiklik inkiĢafında müəyyən bir 

mərhələnin, daha doğrusu, sivilizasiyanın, yeni, daha mütərəqqi mərhələsi ilə əvəz olunması prosesi 

ilə üst-üstə düĢdü. Əsrlərin kəsiĢməsində sivilizasiya piramidasının bütün səviyyəsini əhatə edən 

sənaye cəmiyyətin ümumi böhranı baĢ verir. Həmin səviyyəyə insanla müəyyən tələbat səviyyəsi, 

onun qabiliyyəti, biliyi, bacarığı; texnoloji istehsal üsulu, ictimai-iqtisadi münasibətlər; mülkiyyət, 

bölüĢdürmə, mübadilə, milli, siyasi, hüquqi və s.; mənəvi sərvətlər aləmi; elm, təhsil, mədəniyyət, 

dinin də daxil edildiyi ideologiya aid olunur (2, s. 11). 

Sənaye sivilizasiyanın daxilində postsənaye cəmiyyət tərzini təĢkil edən yeni elementləri 

cəmlənir və sürətlə özünə qüvvə toplayır. 

Hesab edirik ki, onun baĢlıca əlamətləri aĢağıdakılar kimi ifadə edənlər  heçdə yanılmırlar (3, 

s. 58-60): 

-daha yüksək bilik səviyyəsinə malik insanın formalaĢması, həmin biliyin təbiətin və cəmiy-

yətin inkiĢaf qanunları haqqında yeni təsəvvürlərə uyğunluğu; 

-istehsalın mütərəqqiliyi, təkrar istehsal strukturunun köklü olaraq yenidən qurulması, insanın 

Ģəxsi tələbatına önəm verməklə hərbsizləĢdirmə və ekologiyalaĢdırma, daha yüksək texnoloji 

quruluĢa keçid; 

-mülkiyyətin müxtəlif formalarını və istehsalın təmərküzləĢməsi səviyyəsini üzvi surətdə 

əlaqələndirən sosial-bazar iqtisadiyyatının çoxukladlılığı; 

-yumĢaq tənzimləmə formalarına və inkiĢaf etmiĢ sosial müdafiə sistemli sərt rəqabətə malik 

bazar təsərrüfatı; 

-demokratik hüquqlu dövlət quruluĢu; 

-bərabərhüquqlu millətlərin könüllü ittifaqlarının formalaĢması ilə əlaqədə milli dirçəliĢ dö-

vrünün baĢlanması; 

-yüksək mədəniyyətin dirçəliĢi; mənəvi təkrar istehsalın birinciliyi, elmtutumlu istehsalın 

artımı, intellektual məhsula tələb, əqli əməklə məĢğul olanların payının artması. 

Yuxarıda göstərilən qlobal meylləri ölkənin, onun regionlarının, bütün fəaliyyət sferalarının 

və ilk növbədə elmi-texniki və innovasiya sferalarının gələcək inkiĢaf ssenarilərinin iĢlənməsində 

mütləq nəzərə almaq lazımdır. Bərabərhüquqlu tərəfdaĢ hüquqları ilə Azərbaycanın dünya 

iqtisadiyyatına qoĢulabilməsinin mütləq Ģərtlərindən biri elmi-texniki və innovasiya fəaliyyətinin 

aktivləĢdirilməsi, yüksək texnologiyaya malik elmtutumlu istehsalın inkiĢafı əsasında iqtisadiyyatın 

struktur cəhətdən yenidən qurulması, daha yüksək texnologiyalı uklada keçid sayılır. 

Cəmiyyət inkiĢaf etdikcə elm özünün spesifik qanunauyğunluqları və artım meylləri, iĢ 

metodları, texnologiya və texnikası, əməyin təĢkilinin prinsipləri və sistemi, xüsusi hazırlanmıĢ 

kadrları ilə insan fəaliyyətinin müstəqil sferasına çevrilmiĢdir. Bu, son hədd artımını bilməyən digər 

sferaların əksəriyyətindən fərqli olaraq, daimi inkiĢaf etməkdə olan sferadır. Bununla yanaĢı, elm 
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sferası üçün ayrılan əmək, maliyyə və material resursları müəyyən məhdudiyyətə malikdir. Məhz 

resursların məhdudluğu məhdud resursların müəyyən prioritet istqamətlərə, elmi-texniki fəaliyyət 

növlərinə məqsədli cəlb edilməsi üzrə strategiya və taktikanı iĢləyib hazırlamağa məcbur edir. 

Elmi (elmi-tədqiqat) fəaliyyət-elmi biliklərin alınmasına və tətbiqinə yönəldilmiĢ fəaliyyətdir. 

Fundamental elmi tədqiqat-insanın, cəmiyyətin onu əhatə edən təbii mühitin formalaĢması, 

fəaliyyəti və inkiĢafının əsas qanunauyğunluqları haqqında yeni biliklərin alınmasına yönəldilmiĢ 

təcrübi və ya nəzəri fəaliyyətdir. Tətbiqi elmi-tədqiqat- təcrübi məqsədlərə nail olunması və konkret 

vəzifələrin həlli üçün üstün olaraq yeni biliklərin tətbiqinə yönəldilmiĢ tədqiqatıdır. 

Elmi-texniki fəaliyyət (ETF) - texnoloji, mühəndis, iqtisadi, sosial, humanitar və digər prob-

lemlərin həlli, elmin, texnika və istehsalın vahid sistem kimi fəaliyyətinin təmin olunması üçün yeni 

biliklərin alınmasına, tətbiqinə yönəldilmiĢ fəaliyyətdir. 

Təcrübi iĢləmələr elmi tədqiqatların aparılması nəticəsində və ya əməli təcrübə əsasında əldə 

edilmiĢ biliklərə əsaslanan, insanın həyat və sağlamlığının qorunmasına, yeni materialların, məhsul-

ların, proseslərin, qurğuların, xidmətlərin, sistem və ya metodların yaradılmasına və gələcəkdə on-

ların təkmilləĢdirilməsinə yönəldilən fəaliyyətdir. 

ETF müxtəlif növlərə bölünür. Onlar arasında sərhədlər Ģərtidir və onları çətin ayırmaq olur. 

Bundan baĢqa, ETF-də məĢğul olanlar çox tez-tez yalnız onun bir növü ilə məhdudlanıb qalmıĢlar. 

Beləki, alim, ixtiraçı ―elm-istehsal-istehlak‖ tsiklinik hamısında iĢtirak edə bilərlər. 

ETF yalnız nəticəsi elmi tədqiqat və təcrübi-konstruktor iĢləmələr (ETTKĠ) sayılan fəaliyyət 

sferasını deyil, həmdə layihə, konstruktor təĢkilatlarının, istehsal aparatının, təsərrüfat və sənaye 

sahələrinin bu nəticələri reallaĢdırmaq qabiliyyətini, o cümlədən bunun üçün biliklərə malik olacaq 

kadrların hazırlanması qabiliyyətini özündə birləĢdirir. ETF kateqoriyasını müəyyən edilməsinə bu 

cür yanaĢma elmi-texniki tərəqqinin idarə olunması üçün metodoloji cəhətdən çox vacibdir. Ona 

görəki, bu yanaĢmaya yeni texnika və texnologiyaların yaradılmasının, istehsalı və tətbiqinin bütün 

mərhələ və formalarında qarĢılıqlı əlaqədə olmalıdırlar. O, ―elmi-istehsal-istehlak‖ tsikli haqqında 

təsəvvürü praktiki olaraq üzvi vəhdətdə istifadə etməyə imkan verir. 

Belə yanaĢma həm də ona görə məhsuldardırki, o, insan fəaliyyətinin bu sferasının təĢkili 

formalarını müxtəlif tipli və səviyyəli elmi-texniki komplekslərin formalaĢdırılması zəruriliyinin 

əsaslandırılmasına qədər izah edir və Ģərtləndirir. 

Elm dərketmə, təhsil, mədəniyyət, sosial, hərbi və s. Bu kimi funksiyaları yerinə yetirir. Lakin 

əmtəə-pul münasibətləri inkiĢafet dikcə, iqtisadi funksiya aparıcı funksiyalardan birinə çevrilir. O, 

bütün digər fəaliyyət sferalarında konkret əməyə qənaət olunmasının və onun məhsullarının 

yüksəldilməsinin baĢlıca amilinə çevrilir. Qeyd etmək lazımdırki, istehsalda və digər sferalarda 

əməyə qənaət olunması elmin öz sferasında əmək məsrəflərindən asılıdır. Bu asılılıq elm sferasında 

ictimai-zəruri xərclərin formalaĢmasına obyektiv tələbatı Ģərtləndirir. Əməyə qənaət qanunauyğun-

luğu nə qədər güclü fəaliyyət göstərirsə, onda ictimai əməyin, resursların daha böyük hissəsi elmin 

inkiĢafına yönəldilməlidir. Bu isə o deməkdirki, elmi biliklərin dəyəri getdikcə artır. Məhsul 

istehsalının elmtutumluluğunun artması, elmtutumlu təsərrüfat sahələrinin yaranması və inkiĢafı 

meyllərinin nəzəri əsası məhz bundan ibarətdir. Həmin nəzəri əsas müxtəlif idarəetmə 

səviyyələrində elmi-texniki və innovasiya siyasətinin iĢlənib hazırlanması zamanı mütləq nəzərə 

alınmalıdır. 

Elmin bilavasitə məhsulu- özündə yeni bilikləri əks etdirən və onun mütəxəssislər tərəfindən 

eyni baĢa düĢülməsini və mənimsənilməsini təmin edən anlayıĢlar, nəzəri konstruksiyalar, modellər 

və digər informasiyalardır. Bu məhsul əmtəəyə çevrilir və yenilik kimi çıxıĢ edir. Elmin məhsulu və 

ya intellektual məhsul iki yolla: bazar və qeyri-bazar reallaĢdırılması yolu ilə istifadə olunabilər. 
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Əgər intellektual fəaliyyət məhsulu bazarda reallaĢdırılırsa, onda o, yenilik kateqoriyasından yeni 

tətbiq olunan (innovasiya) kateqoriyasına keçir. 

Yenilik-fundamental, tətbiqi tədqiqatların və iĢləmələrin hər hansı birfəaliyyət sferasına onun 

effektivliyinin yüksəldilməsi üzrə tərtib olunmuĢ nəticəsidir. Yenilik- elmi və texnikanın 

nailiyyətlərinin tətbiqi və bazar istifadəsi üzrə fəaliyyətin yalnız aralıq yekunudur. Yenilik intel-

lektual məhsulun növlərindən biri Ģəklində, məsələn, kəĢf, anlayıĢ, elmi yanaĢma, eyni prinsip, 

standart, tövsiyə, metodika, yeni və ya təkmilləĢdirilmiĢ məhsula sənədləĢmə, patent, səmərələĢdiri-

ci təklif, ixtira, marketinq tədqiqatlarının nəticələri və s. formada təsbit edilə və rəsmiləĢdirilə bilər. 

Yenilik termininin sinonimi ―yenicə‖ anlayıĢı sayılırki, bu da əvvəllər mövcud olmayan hər hansı 

yeniliyi özündə əks etdirir. 

―Yenilik‖ və ―yenicə‖ anlayıĢları ilə ―tədqiqat‖, ―ixtira‖ və ―kəĢf‖ anlayıĢları bir biri ilə sıx 

əlaqədardır. 

Yeniliki stehsala, idarəetmə sisteminə tətbiq olunduğundan sonra bazarda istehlak olunan 

məhsula çevrilir və onun reallaĢdırılmasından iqtisadi, sosial və ya digər effekt növləri alınır, daha 

doğrusu o, yeni kateqoriyaya- yeniliyə və ya innovasiyaya çevrilir. 

Ədəbiyyatda ―innovasiya‖ termininə dair çoxlu sayda təriflərə rast gəlinir. Lakin 

tədqiqatçıların bu iqtisadi kateqoriyaya müstəsna dərəcədə diqqət yetirmələrinə baxmayaraq elmi 

fikir indiyə qədər ―innovasiyanın elə bir universal tərifini iĢləyib hazırlamıĢdırki, həm nəzəriyyənin, 

həm də praktikanın tələblərinə cavab verəbilsin, eləcədə onları həyata keçirən konkret subyekt-

dövlət, region, sahə, müəssisə baxımından uyğunluq olsun‖. 

Ġnnovasiya dedikdə, heçdə yalnız istehsala tətbiq olunan obyekt deyil, həmdə onun uğurla 

tətbiq olunması, və mənfəət gətirməsi nəzərdə tutulur. AparılmıĢ elmi-tədqiqatın və ya edilmiĢ 

kəĢfin nəticələrinə görə o, keyfiyyətcə özündən əvvəlki oxĢarından fərqlənir. Ġnnovasiyanın real-

laĢması prosesində baĢ verən elmi-texniki, texnoloji və təĢkilati dəyiĢikliklərin məcmusunu inno-

vasiya prosesi, yeniliklərin yaradılması, yayılması və istifadəsi dövrünü isə innovasiya tsikli 

adlandırmaq olar (4, s. 6). 

Yeni iqtisadi kateqoriya kimi ―innovasiya‖ terminini elmi dövriyyəyə XX əsrin ilk onilli-

klərində avstriya, sonradan amerika alimi Jozef ġumpete rdaxil etmiĢdir. J. ġumpeter özünün 

―Ġqtisadi inkiĢaf nəzəriyyəsi‖ (1911) iĢində ilk dəfə olaraq inkiĢafında dəyiĢikliklərin yeni kom-

binasiyaları məsələlərinə(daha doğrusu, innovasiya məsələlərinə) baxmıĢ və innovasiya prosesinin 

tam təsvirini vermiĢdir (5). 

T. Brayna görə, innovasiya elə bir prosesdirki, burada intellektual əmtəə-ixtira, informasiya,  

və ideya-iqtisadi məzmun kəsb edir (6, s. 16). Lakin göründüyü kimi bu tərifdədə müsbət effektin 

mütləqliyi, eləcə də ideyanın reallaĢdırılmalı olduğu bazarın vacibliyi yaddan çıxarılmıĢdır. 

Xartman XauĢtaynın 1979-cu ildə Berlində nəĢ rolunan ―Leiting industrieller Forchungund 

Entwicklund‖ kitabında qeyd olunurki, innovasiya-ideyanın, təklifin, elmi-tədqiqi qərarın, modelin 

praktikada tətbiqi, həyata keçirilməsi və istifadəsidir (7, s. 121). Lakin bu tərifdə də ideyanın bazara 

qədər hərəkəti nəzərə alınmır, istehsalın təĢkili strukturunda, kadrların tərkibində dəyiĢiklik im-

kanına, qəbul olunmuĢ ideyanın mütləq səmərəliliyinə baxılmır. 

Beynəlxalq standartlara uyğun olaraq, ―innovasiya‖ anlayıĢı müstəqil iqtisadi kateqoriya 

sayılır. O, ―Fraskati rəhbərliyi‖ və ―Oslo rəhbərliyi‖ adlı məĢhur sənədlərdə öz əksini tapmıĢdır. Bu 

sənədlərdə qəbul edilən ―innovasiya‖ anlayıĢı idarəetmə sahəsindəki nəzəriyyəçilər və praktiklərin 

əksəriyyəti tərəfindən müdafiə olunur. Məhz o, Azərbaycanda innovasiya üzrə normativ-hüquqi ba-

zanın iĢlənməsi, eləcədə innovasiya fəaliyyəti üzrə konsepsiya, proqram və digər strateji sənədlərin 

iĢlənib hazırlanması əsas götürülür. Beynəlxalq Standarta görə innovasiya (yenilik) bazarda tətbiq 
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olunan yeni və ya təkmilləĢdirilmiĢ məhsul, praktiki fəaliyyətdə istifadə edilən yeni və ya tək-

milləĢdirilmiĢ texnologiya Ģəklində və ya xudda sosial xidmətlərə 

Yeni yanaĢmada əldə edilən innovasiya fəaliyyətinin son nəticəsi kimi müəyyən edilir (3). Ġn-

novasiya istehsal sferasına, iqtisadi, hüquqi, sosial münasibətlərə, elm, mədəniyyət təhsil sahələrinə 

və digər sferalara aid oluna bilər. Məhz bu cür Ģərhin Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanun-

vericiliyində öz əksini tapmasını məqsədə uyğun sayırıq. 

Yenilik anlayıĢı dinamik hərəkətdə olan mütərəqqi yeniliyi əks etdirməklə onu qəbul və isti-

fadə edən təĢkilati sistem üçün yeni sayılır. Mənasına görə, ―innovasiya‖ sözü (ingiliscə innovation) 

―yenilik‖ sözü ilə eynidir. Ġnnovasiyaya yeniliyin yaradılması, yayılması və istifadəsi üzrə inkiĢaf 

etməkdə olan kompleks sistem kimi baxılır və o, innovasiya fəaliyyətininin kiĢafına və səmərəlili-

yin yüksəldilməsinə kömək edir (8, s. 5). Ġnnovasiya adı altında aparılmıĢ elmi-tədqiqat nəticəsində 

istehsala tətbiq olunan obyekt və yaxudda özündən əvvəlki analoqundan keyfiyyətcə fərqli edilmiĢ 

kəĢf baĢa düĢülür. 

Ġnnovasiya iqtisadi kateqoriya kimi yeniliyin istehsalı və reallaĢdırılmasının daha ümumi 

xassələrini, əlamətlərini, əlaqə və münasibətlərini əks etdirir. Innovasiyanın mahiyyəti özünü onun 

funksiyaları dövlətin iqtisadi sistemində onun təyinatını və təsərrüfat prosesində rolunu ifadə edir. 

Innovasiyalar müəssisələrin rəqabət qabiliyyətinin, yüksəldilməsində xüsusi rol oynayır. 

Ġnnovasiyaların təhlili göstərirki, onlar sosial-iqtisadi xarakterli funksiyalar yerinə yetirirlər. 

Ġqtisadi ədəbiyyatda qeyd olunduğu kimi, iqtisadi kateqoriya olaraq innovasiya iki əsas funksiyanı-

təkrar istehsal və stimullaĢdırma funksiyalarını yerinə yetirir (9, s. 19). Təkrar istehsal funksiyası 

onu göstərirki, innovasiya geniĢ təkrar istehsalın mühüm maliyyələĢdirmə mənbəyi kimi çıxıĢ edir. 

Innovasiyaların bazarda satıĢından əldə edilən pul gəlirləri sahibkarlıq mənfəətini yaradırki, bu da 

maliyyə resurslarının mənbəyi və eyni zamanda innovasiya prosesi səmərəliliyinin ölçüsü kimi çıxıĢ 

edir. 

Rəqabət iqtisadi artımın tərkib elementi kimi çıxıĢ edərək innovasiya üçün stimullar yaradır. 

Y.ġumpeter ―...yeni əmtəənin, yenitexnologiyanın, xammalın, yeni mənbəyin, təĢkilin yeni tipinin 

kəĢfinə...‖ əsaslanan rəqabətə əhəmiyyət verirdi (10, s. 128). 

Rəqabət istehsal artımını və xərclərin ixtisarını təmin edən güclü mexanizmdir. Rəqabət po-

tensial təhlükə kimi də kəsərlidir. ―...demək olarki, o, hələ özünün gəliĢinə qədər qayda-qanun 

öyrədir. Biznesmen özünü, hətta öz sahəsində tam inhisarçı sayıldığı vaxtda belə, rəqabət mühitində 

hiss etməlidir...‖ (10, s. 129). 

Mənfəətin artırılması əslində innovasiyalı üstün mənfəəti təmin edir. Bu isə effektiv innovasi-

yanı ilk həyata keçirənin aldığı əlavə gəlirdir. Rəqabət mühitində innovasiya yayıldıqca mənfəətin 

bu növu yoxa çıxır. 

Ġstehsalın effektivliyi və mənfəət maddi, əmək və maliyyə resurslarının istifadə səviyyəsindən 

asılıdır. Yeni texnologiyalar, avadanlıq, idarəetmə metodları xeyli dərəcədə xərclərin 

aĢağısalınmasına gətirib çıxarmağa qabildir. 
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В 2004 году Совет глав правительств Содружества независимых государств утвердил 

Концепцию сотрудничества и координации деятельности государств-участников 

Содружества в валютной сфере.  Концепция состоит из семи частей. 

В первой части дается оценка современного этапа валютного сотрудничества между 

странами СНГ. Во второй обосновывается актуальность проведения согласованной валютной 

политики. В третьей провозглашаются принципы, а в четвертой - цели такой политики. 

Пятая часть Концепции содержит описание механизмов сотрудничества, в шестой 
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определяются его основные направления, и наконец, в седьмой представлен поэтапный план
 

перехода к согласованной валютной политике. 

В данной статье ставятся две цели. Первая - рассмотреть отдельные положения 

денежно-кредитной и валютной политики стран СНГ. Вторая - выяснить, какие из средств 

валютно-финансовой интеграции в наибольшей степени подходят для СНГ с точки зрения 

объективных возможностей и целесообразности. 

К настоящему времени наблюдается ряд положительных макроэкономических 

процессов, которые открывают возможность расширения сферы применения национальных 

валют, учитывая относительную устойчивость их курсор, накопление международных 

(золотовалютных) резервов, повышение эффективности денежно-кредитной и валютно-

финансовой  политики [2, 37]. 

В странах СНГ состояние национальной денежной системы регулируется ежегодно 

разрабатываемыми основными направлениями государственной денежно-кредитной 

политики. При этом еѐ цели в них в основном схожи. Ими являются: 

а) защита и обеспечение устойчивости национальной денежной единицы, еѐ 

покупательной способности и обменного курса по отношению к иностранным валютам; 

б) развитие и укрепление банковской системы; 

в) обеспечение эффективного и безопасного функционирования платежной системы 

страны. 

Одним из ключевых направления валютной интеграции любой страны является 

управление ее золотовалютными резервами, точнее, ликвидными резервными активами, 

поскольку они: 

1) представляют собой национальные высоколиквидные резервы, которые относятся к 

важнейшим инструментам государственного регулирования сферы международных 

платежей; 

2) свидетельствуют о прочности финансового положения страны; 

3) являются важным элементом функционирующей системы обеспечения стабильности 

национальной валюты; 

4) могут служить одним из источников погашения внешнего долга, а в критических 

ситуациях - источником покрытия дефицита платежного баланса [1, 26]. 

Золотовалютные резервы включают две группы активов. В первую группу входит 

золото, которое может быть продано на рынке или помещено в качестве залога для 

получения кредита, необходимого для платежей, в том числе используемых для погашения 

внешнего долга. Во вторую группу активов входят: 

а) специальные права заимствования - распределяемый среди членов МВФ резервный 

актив, который предназначен для регулирования сальдо платежного баланса путем обмена на 

нужную валюту;  

б) резервная позиция в МВФ - сумма резервной транши (доли) страны в МВФ и долга 

со стороны МВФ этой страны; 

в) валютные резервы, которые могут быть оперативно использованы для проведения 

интервенций на валютных рынках в целях стабилизации курса национальной валюты, 

финансирования правительствами стран СНГ импорта товаров и услуг, расчетов по 

погашению и обслуживанию государственного внешнего долга, а также для других целей. 
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Обычно валютные резервы - наиболее значимая часть международных резервных 

активов. Валютные резервы состоят из следующих высоколиквидных иностранных активов в 

свободно конвертируемой валюте (СКВ): 

1) наличная иностранная валюта и платежные документы, являющиеся обязательствам 

нерезидентов; 

2) остатки средств на корреспондентских счетах и депозиты до востребования в банках-

нерезидентах; 

3) депозиты в банках-нерезидентах с первоначальным сроком погашения до одного 

года включительно; 

4) ликвидные ценные бумаги, выпущенные нерезидентами; 

5) прочие требования к нерезидентам с первоначальным сроком погашения до одного 

года включительно (указываются виды включаемых инвестиций [3, 11]. 

О чем говорит мировая практика? 

В начале 1990-х годов объем мировых финансовых рынков увеличился настолько, что 

способы коллективной стабилизации валютных курсов, успешно работавшие впервые  20 лет 

свободного плавания, потеряли эффективность. Если 1989-ом году ежедневный оборот 

мировых валютных рынков составлял около 600 млрд. долл., то в 1995-ом году он уже 

равнялся 1,2 трлн. долл., а в 2010-ом году - 4 трлн. долл. [4, 19]. 

Вместе с тем двусторонние кредиты для проведения интервенций были бы для СНГ в 

высшей степени полезны. В СНГ подобная схема вполне может работать. Банк России, а 

также, возможно, центральные банки Казахстана и Азербайджана могли бы оформить 

кредитные линии с другими участниками Содружества, что значительно сократило бы 

вероятность резкого падения курса их национальных валют в случае непредвиденных обс-

тоятельств. 

В ряде стран СНГ (в частности, России, Казахстане, Азербайджане и Узбекистане) 

благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на топливно-сырьевые товары (особенно 

сырой нефти) способствует росту международных резервов, увеличению поступлений 

свободно конвертируемой валюты, что является важным фактором развития финансовых и 

валютных рынков (точнее их интеграция), равновесия платежных балансов и  достижения их 

положительного сальдо счета текущих операций. 

Каждое из валютно-финансовых объединений имеет свой профиль. Даже те союзы, 

которые формировались в одно и то же время, заметно отличаются друг от друга по целям, 

набору инструментов и проводимой политике. Кроме того, чистота форм  интеграции, 

свойственная теории, на практике отсутствует. 

Поэтому первейшая задача стран Содружества, на наш взгляд, - создать свой набор 

инструментов валютно-финансового взаимодействия, составить собственное интеграционное 

«правило». 

В свете этого полезно «расщепить» известные валютные объединения на первичные 

составные элементы и «примерить» каждый из них к ситуации в СНГ. 

Единая валюта (и идущие в одном «пакете» с ней единая денежно-кредитная политика 

и общая валютная политика) не представляет интереса для стран СНГ с точки зрения 

целесообразности и эффективности. Эта диспозиция сохранится, как минимум, в течение 20 

лет. 

Курсовой коридор, по нашему мнению, также не будет эффективен в условиях 

современного СНГ. Во-первых, для СНГ характерны двусторонние, а не многосторонние 
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товарные потоки, как в ЕС. Поэтому многосторонняя увязка курсов не принесет больших 

выгод. Во-вторых, затраты на поддержание коридора, где участвовали бы сразу несколько 

стран, будут гигантскими. При разнонаправленных экономических курсах, слабых валютах и 

высокой мобильности капиталов потребуются такие фонды для интервенций, размер 

которых трудно представить. 

Консолидация валютных и финансовых рынков - посильная и своевременная задача для 

СНГ [5, 92]. Первым шагом в этом  направлении стала созданная в 2000-ом году 

Международная ассоциация бирж, стран СНГ (МАБ СНГ), которая объединила 16 бирж из 

восьми стран. Основное ее предназначение - формирование единого биржевого  

пространства и достижение равноправного сотрудничества с европейскими фондовыми 

площадками. Кроме того, стороны договорились совместно проводить сбор и обработку 

информации о положении на  финансовых рынках СНГ, содействовать допуску нерезидентов 

к биржевым торгам, нормализации денежных потоков в национальных валютах и внедрению 

международных стандартов рынка ценных бумаг. 

В концепции валютного сотрудничества СНГ одной из пяти целей названо 

«представление хозяйствующим субъектам государств Содружества и  финансовым 

учреждениям взаимного режима наибольшего благоприятствования  в сфере финансовых 

услуг, принятие согласованного перечня ограничений по допуску на рынки финансовых 

услуг». Выполнение этих установок позволит, так же как и в ЕС, объединить усилия 

государств и частного сектора в деле формирования емкого и ликвидного финансового 

рынка Содружества. 

Валютный союз в настоящее время более всего подходит для стран, 

характеризующихся большими объемами взаимной торговли, интеграцией финансовых сфер 

и сходностью  структур экономики (Казахстан и Россия).  В этих условиях внешнее 

воздействие будет влиять на все страны - члены союза одинаково, следовательно, наиболее 

эффективной для них будет именно единая валютная политика. Если же имеют место 

серьезные различия между странами, то указанная политика вряд ли будет для них опти-

мальной. 

Если страны сталкиваются с ассиметричным воздействием внешних шоков, но при 

этом степень их интеграции высока, то утрата самостоятельности в денежно-кредитной и 

валютной политики  как традиционном инструменте стабилизации может теоретически быть 

компенсирована другими экономическими рычагами. Среди них выступают такие факторы, 

как мобильность рабочей силы, высокий уровень торговых отношений в рамках союза, 

разнообразная диверсифицированная структура производства и торговля среди стран, 

гибкость цен и заработной платы, сопоставимые или синхронизированные экономические 

циклы, консолидация финансовых и валютных рынков. 

Поэтому единая валюта не будет эффективна в условиях современного СНГ. Во-

первых, для СНГ  характерны не многосторонние, а двусторонние товарные потоки. 

Следовательно, многосторонняя увязка курсов не принесет больших выгод. Во-вторых, 

затраты на поддержание коридора, где участвовали бы сразу несколько стран, будут 

огромными. 

Таким образом, в СНГ объективно не существует основы для создания национальных 

институтов интеграции, подобных тем, которые имеются в зоне евро. В СНГ было бы 

чрезвычайно сложно договориться о распределении голосов в едином законодательном 

органе, принимающем решения, обязательные для всех стран-членов. 
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После неудачных попыток создать в СНГ рублевую зону в виде единой валюты вначале 

на базе советского, а затем российского рубля и ведения всеми странами Сообщества 

собственные национальных валют был взят курс на осуществление взаимных расчетов в этих 

денежных единицах. Под влиянием состояния экономики устойчивости и надежности 

национальных валют расчеты начали осуществляться в двух формат: денежной и 

натуральной  (бартерной) и как правило, на двусторонней основе. С преодолением фи-

нансового кризиса 1998-ом году денежные расчеты стали превалировать. При этом, в общем 

их объеме доминирующее место заняли расчеты в свободно конвертируемой валюте, 

главным образом в долларах США [5, 94].  

Современная динамика сотрудничества стран СНГ в экономической и финансовой  

сфере,  даже  несмотря на некоторое ускорение в посткризисный период, существенно 

отстает от потребностей их развития. Недостаточный уровень взаимодействия государств 

определяется целым комплексов факторов, как общих для всех интеграционных процессов 

на  постсоветском пространстве, так специфических для финансового сектора. К числу таких 

факторов относятся, в частности, следующие: 

1) значительные различия в уровне развития финансовых систем стран  СНГ, 

обуславливающие существенное расхождение их интересов в денежно-кредитной сфере и 

затрудняющие выработку согласованной политики в области углубления валютной 

интеграции; 

2)  сохраняющиеся в большинстве стран СНГ ограничения на совершение валютных 

операций, связанных с движением капитала, препятствующие налаживанию более тесного 

инвестиционного сотрудничества государств; 

3)  доминирующие  позиции России на постсоветском пространстве, в том числе в 

финансовой сфере, с одной стороны, порождающие опасения у стран СНГ в возможном 

навязывании Россией своих условий при осуществлении интеграционных проектов, с другой 

- предполагающие ведущую роль Российской Федерации в финансировании  этих проектов, 

что в свою очередь, снижает ее заинтересованность в экономическом сотрудничестве; 

4)  усиление влияния на стран СНГ со стороны иных региональных группировок, 

особенно ЕС и АСЕАН+З,  способствующие ускорению центробежных тенденций на 

постсоветском пространстве; 

5)  расширение присутствия на финансовых рынках стран СНГ  банков и других 

финансовых институтов из третьих стран, объективно в меньшей степени заинтересованных 

в реализации интеграционных проектов в рамках СНГ. 

Вместе с тем существует ряд важных предпосылок, позволяющих говорить о наличии 

положительных перспектив углубления экономической интеграции в рамках СНГ. Главной 

из них является активизация торгово-экономического сотрудничества на  пространстве 

стран-членов Содружества, требующая адекватного расширения взаимодействия 

национальных финансовых рынков и институтов стран региона для обслуживания их 

динамично развивающихся внешнеторговые и  инвестиционных связей. 

Дальнейшее  расширенные взаимодействия стран СНГ в  финансовой сфере 

предполагает в первую очередь обоснованное и четкое определение его основных целей, 

которые, с одной стороны, соответствовали бы подлинным интересам и потребностям 

государств, с другой - были бы реалистичными и выполнимыми в намеченные сроки.  

Расстановка слишком масштабных и заведомо невыполнимых целей способно лишь создать 

эффект «бумажного» сотрудничества, как правило, далеко не способствующего реальной 
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экономической интеграции. Так, например, было бы преждевременно ставить сегодня в 

практической плоскости задачу построения в СНГ единого финансового пространства - к ее 

решению страны Содружества, радикально отличающиеся по уровню  развития финансового 

сектора, пока не готовы. Очевидно, что создание такого рынка потребует длительной 

подготовительной работы, которая, как показывает практика ЕС и АСЕАН, может занять 

многие годы даже при наличии политической воли сторон. 

Учитывая это, главными целями сотрудничества государств СНГ в ближайшие годы 

могли бы стать обеспечение ускоренной модернизации их национальных финансовых и 

валютных систем путем реализации согласованных подходов и мер, а также сглаживание 

наиболее значимых качественных различий между странами на уровне развития их 

кредитных и валютно-финансовых рынков. В этой связи при определении основных 

правлений и шагов по углублению интеграции в финансовой сфере безусловный приоритет 

целесообразно отдавать тем мерам, которые в наибольшей степени содействуют решению 

задач развития финансового сектора стран-членов СНГ. К числу таких направлений можно 

было бы отнести следующие: 

1) постепенное устранение действующих в странах СНГ ограничений на 

трансграничное движение капитала и допуск нерезидентов на внутренние рынки 

финансовых услуг в отношении  инвесторов на другие государства региона; 

2)  принятие общих для государств Содружества стандартов регулирования отдельных 

ключевых аспектов финансовой деятельности и переход в дальнейшем сначала к  

выборочной, а затем и полномасштабной гармонизации их валютного законодательства. При 

выработке таких стандартов следовало бы учитывать опыт мирового финансового кризиса  

2007-2009 гг. и те предложения по реформированию денежной и валютной сферы, которые 

были подготовлены в рамках «Большой двадцатки». В качестве основных площадок для 

совместного обсуждения властями и бизнесом возможностей унификации валютного 

законодательства стран Содружества могли бы выступить действующие в нем ассоциации и 

союзы участников финансовых рынков, в частности ФГС СНГ; 

3) формирование в СНГ региональных международных финансовых центров, которые 

выполняли бы роль центральных  фондовых площадок для размещения акций и долговых 

ценных бумаг эмитентами из стран СНГ. 

Успешная реализация указанных мер способствовала бы подъему рынков капитала 

государств-участников СНГ, а также налаживанию ими более тесного сотрудничества в 

финансовой и валютной сферах. Все это обеспечило бы прочную основу для дальнейшей 

интеграции стран СНГ и построения в конечном итоге единого рынка финансовых и 

банковских услуг на постсоветском пространстве. 

Построение в рамках СНГ общего рынка банковских услуг могло бы дать мощный 

импульс развитию торгово-экономических и инвестиционных связей в регионе, а также 

существенно расширить возможности для межстранного перелива капитала. Об этом 

свидетельствует, в частности, позитивный опыт интеграции банковских систем государств 

Евросоюза и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ряда других 

региональных экономических объединений. Как показывает мировой опыт, ключевую роль в 

углублении взаимодействия стран в банковской сфере играет реализация внутри 

интеграционных объединений инициатив по упразднению административно-правовых и 

экономических барьеров, разделяющих национальные рынки банковских услуг. 
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В частности, для стимулирования процесса создания общего рынка банковских услуг в 

Евросоюзе на национальном уровне были приняты специальные директивы, 

предусматривающие гармонизацию странами-членами банковского законодательства, 

организацию тесного экономического сотрудничества национальных контролирующих 

органов и переход на единые стандарты в области банковского надзора. 

Литература: 

 

1. Валовая Т. Проблемы международных валютных кредитно-финансовых стран СНГ, 

М., Финансы, 2005 

2. Евстигнеев В. Валютно-финансовая интеграция в ЕС и СНГ. Сравнительный 

семантический анализ. М., Наука, 1997. 

3. Захаров А. Опыт ЕС и политика валютно-финансовой интеграции СНГ. М., 

Финансы, 2003. 

4. Кондратов Д. Денежно-кредитная политика в странах Европы //Экономический 

журнал ВШЭ. Т. 15, № 2, 2011. 

5. Кондратов Д. Евросоюз: мировой финансовый кризис и денежно-кредитная 

политика //Современная Европа. № 1, 2010 

  



564 
 

Sevinc ƏZĠZZADƏ, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 
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Məqalədə elektron pulların mahiyyətinin müəyyən edilməsinə müxtəlif yanaşmalar təhlil 

olunmuşdur, onların müasir iqtisadiyyatda funksiyaları və roluna baxılmış, elektron pullar sfer-

asının inkişaf tendensiyaları açıqlanmışdır.  
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В статье проанализированы различные подходы к определению сущности электронных 
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ELECTRONIC MONEY: ESSENCE, FUNCTIONS AND THE ROLE IN ECONOMY 

 

In article various approaches to definition of essence of electronic money are analysed, their 

functions and role in modern economy are considered: tendencies of development of the sphere of 

electronic money are revealed.  

Key words: electronic money, market of electronic money, payment systems. 

 

Pulun mahiyyəti haqqında çoxlu mülahizələr mövcuddur. Rassionalist nəzəriyyəyə görə pul 

insanların mübadilə dövriyyəsində dəyərin hərəkəti üçün xüsusi ödəniĢ aləti yaratmaq naminə olan 

razılaĢmasıdır.Subyektiv psixoloji nəzəriyyəyə görə pul süni sosial Ģərtilikdir. Formativ xüxuxiy-

yətləri olan istənilən aktiv pul rolunu oynaya bilər. Pula olan tələb psixoloji motivlə bağlıdır. 

Təkamül nəzəriyyəsi təsdiq edir ki, pul mübadilənin inkiĢaf məhsuludur.  Pulun əsas mahiyyəti 

onun ümumi ekvivalentlik qabiliyyətinə malik olması və ümumi mübadilə vasitəsi olmasıdır. Ic-

timai əlaqə kimi pul inkiĢaf edəndir. Onun inkiĢafı əmtəə istehsalının inkiĢaf mərhələlərinə uyğun 

gəlir. Pullar öz material dəyərini itirdikdən sonra onun emissiyası xüsusi tənzimləmə sisteminin 

yaradılmasını ĢərtləndirmiĢdir. Bu isə öz növbəsində Mərkəzi Bankların və xüsusi maliyyə institut-

larının yaradılmasına gətirib çıxarmıĢdır.  

Həm praktiki, həm də bank iĢi nəzəriyyəsi cəhətdən əsas iqtisadi hadisələrdən biri elektron 

pulların yaranması olmuĢdur. Onların meydana çıxması və yayılması inkiĢaf etmiĢ ölkələrin pul dö-
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vriyyəsinin ümumi liberallaĢması, ödəniĢ və hesablaĢmalar texnologiyasına innovasiyaların tətbiqi-

ni stimullaĢdıran əlveriĢli bir mühitdə gedir.  

Müasir iqtisadiyyat elmində elektron pullar nəzəriyyəsi hələ mövcud deyildir. Elektron 

pulların mahiyyəti xarici müəlliflərin fikrincə ilə üç cür izah edilə bilər. 

1) Emissiyası bank biletlərinin pul dəyərinin elektron formaya çevrilməklə onun materi-

alsızlaĢmasıdır. 

2) Dəyəri əvvəlcədən ödənilmiĢ maliyyə məhsuludur. 

3) Xüsusi emitentlər tərəfindən buraxılan və emitentin ekvivalent məbləği ödəyəcəyi 

haqqında onun vədi kimi mübadilə vasitəsidir. 

Elektron pulların verilən birinci izahını biz Beynəlxalq HesablaĢmalar Bankı, Avropa Komis-

siyası və s. Kimi beynəlxalq maliyyə institutlarının yanaĢmasında  görə bilərik. D. Koçerqinə görə 

elektron pulların emissiyası zamanı heç də onlar həqiqi mənada bir formadan digərinə dəyiĢilməsi 

baĢ vermir. Ənənəvi pullar sistemdə emitentin hesabında qalır.  

2000-ci ildə Avropa Parlamenti və Avropa ġurası tərəfindən Elektron pulların emitentləri-

institutlarının fəaliyyətinin tənzimlənməsi haqqında qəbul edilmiĢ qaydalar elektron pul anlayıĢını 

dəqiqləĢdirir.  

Elektron pullar emitentə qarĢı tələbdir, dəyərdir. Hansı ki, 

- Elektron avadanlıqlarda qorunub saxlanılır; 

- Minimum emissiya olunan elektron pul məbləği həcmində vəsaitin əsasında buraxılır ; 

-Həmin minimum vəsaitin qəbul olunması emitentdən fərqli olan üçüncü Ģəxslər tərəfindən 

aparılır (banklar və s.) 

Elektron pulların ənənəvi pullardan əsas fərqi onların dövriyyəyə buraxılmasında olan fərqdir. 

Elektron pullar mərkəzi bank tərəfindən deyil yalnız xüsusi emitentlər tərəfindən buraxılır. Emissi-

yanın əsasında emitentin həmin məbləği ödəyəcəyi vədi dayanır.  

Elektron pul - elektron formada ödəniĢ kartının çipində və ya serverdə saxlanılaraq qəbul 

edilən pul vəsaiti məbləğində emissiya edilən, emitentlə yanaĢı digərləri tərəfindən də ödəniĢ va-

sitəsi kimi qəbul edilən və ödəniĢ tranzaksiyalarının həyata keçirilməsinə imkan verən pul dəyəridir. 

Azərbaycanda elektron pulların emissiyası ilə məĢğul olan emitentlərin olmaması bu sahənin 

zəif inkiĢafından irəli gəlir. Həm elektron pullar anlayıĢının özü, həm də onların emissiya və dö-

vriyyəsini tənzimləyən qaydalar hələ yaranma mərhələsindədir.  

Ġqtisadçıların böyük əksəriyyəti bir iqtisadi kateqoriya kimi elektron pulların funksiyalarından 

dəyər ölçüsü, ödəniĢ vasitəsi, dövriyyə vasitəsi, yığım vasitəsi və dünya pulu funksiyalarını 

müəyyən edirlər.  

Klassik baxıĢa görə  pul mallara qiymət kimi qoyulmaqla ümumi ekvivalent kimi onların 

dəyərini ölçür. Elektron pulların istifadəsi zamanı material Ģəklində olan pulun daxili dəyəri yoxa 

çıxır. Buna görə də bəzən hesab edirlər ki, elektron pullar dəyər ölçüsü funksiyasını deyil, sadəcə 

qiymətin miqyası funksiyasını həyata keçirir.  

Elektron pullar emitentləri, satıcılar və ödəyicilər arasında dövr edərək pulun dövretmə va-

sitəsi funksiyasını yerinə yetirirlər. 

ÖdəniĢ vasitəsi funksiyasını yerinə yetirən zaman elektron pulların universallıq və 

təhlükəsizlik, anonimlik kimi yeni  xüsusiyyətləri də ortaya çıxır. Nağd pullardan fərqli olaraq in-

ternet Ģəbəkəsində istifadə oluna bilməsi onun universalığı, plastik kartlar və depozit pullarına 

nisbətən təhlükəsiz olması isə onun təhlükəsizlik xüsusiyyəti sayılır. Bu pulların qeydiyyatı ancaq 

həmin sistemlərin özündə olduğundan, onlar hələ tam izlənilmədiyindən və elektron pulu sifariĢ 
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edən istifadəçi haqqında məlumatlar sistemdə tələb olunmadığından onların anonimlik xüsusiyyəti 

mövcuddur.  

Pulun yığım vasitəsi funksiyası onun fasilələrlə dövr etdiyi üçün ortaya çıxır. Elektron pullaer 

da sistemdə müəyyən fasilələrlə dövr etdiyindən yığım vasitəsi olmaq ixtiyarındadırlar. 

Elektron pullar ölkələrarası hesablaĢmalarda istifadə edilməsə də onların istifadəsi təkcə 

emitentin dövlətinin ərazisində deyil onun sərhədləri kənarında da hesablaĢmalar aparmağa imkan 

verir. Bu həmin emitentin digər informasiya daĢıyıcıları ilə olan əlaqələrindən və Ģəbəkəsinin 

yayılma göstəricilərindən asılıdır. Elektron pullar dünya pulu funksiyasını yerinə yetirə bilməsi 

üçün böyük potensiala malikdir.  

Elektron pulları nağd və nağdsız pulların elektorn ekvivalenti kimi hesab etmək heç də dəqiq 

deyildir. Iqtisadçılar hesab edirlər ki, elektron pullar yaranma mərhələsində olan, nağd və nağdsız 

pullardan fərqli xüsusi formadır.  

Kredit dövriyyəsinin inkiĢafı ilə yaranan elektron pullar kağız pullardan müəyyən üs-

tünlüklərə malikdir. Elektron pullar istifadə edilərkən ödəniĢ sənədlərinin ötürülmə sürəti artır, 

həmin sənədlərin tərtib edilməsi xərcləri aĢağı düĢür. Elektron pullar depozit hesablarından istifadə 

etmədən ödəniĢ əməliyyatlarını həyata keçirməyə imkan verir. Onların istifadəsində əsas fərq odur 

ki, ödəniĢ zamanı bank hesabından istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. Həmçinin qeyd etməliyik ki, 

elektron pullara M1 pul aqreqatının  elementi kimi baxmaq olar.  

Elektron pullar elektron cihazlarda xüsusi sitemlərin yaddaĢında mövcudurlar. Elektron trans-

fertlər vasitəsilə emitentin bank hesablarında  olan vəsaitin köçürülməsi, silinməsi, bir hesabdan 

digərinə köĢürülməsi həyata keçirilir. Elektron pulların sistemindən həmin transfertlərin real-

laĢdırılması üçün sistem əmrləri verilir. Elektron idarəetmə alətləri daima inkiĢaf edir, onların yeni 

formaları və daha müasir olanları yaradılsa da həmin sistemlərdə olan elektron pulların arxasında 

bank hesabında olan pullar dayanır. 

Elektron pullardan istifadəyə icazə üçün alətlər rolunda ödəniĢ kartları, elektron çeklər, dis-

tansion bankinq çıxıĢ edir.   

Elektron pullar üç istiqamətdə yaranıb və inkiĢaf etməkdədir.  

Birinci istiqamət internet Ģəbəkəsinin  istifadəsilə yaradılan WebMoney, PayCash, E-Gold, 

Paypal, Moneybookers, Azərbaycanda isə Netcard, Netmoney kimi ödəniĢ sistemləridir.  

Internet Ģəbəkəsində hesablaĢmalar Ģəbəkə elektron pulları vasitəsilə həyata keçirilir. Onların 

arxasında nağd pullar dayanır. Nağd elektron pullar elektron formada olan rəqəmsal vəsaitdir.  O 

Ģəbəkə hesabları tərəfindən istifadə olunur. Onların ikili kodların yığımı formasında olan qiymətli 

elektron kağızlardır. Rəqəmsal banknotların nömrələri unikaldır. Bir neçə emitent öz sistemləri 

arasında əmkdaĢlıq edə bilərlər. Hal-hazırda mövcud olan sistemlərin demək olar ki, çoxundan 

digərlərinə elektron pulların köçürülməsini həyata keçirmək mümkündür. Bu köçürmələri etmək 

üçün transfert vasitəçilik Ģirkətləri yaradılmıĢdır. Onlar köçürülən vəsaitdən komissiya tutmaqla 

elketron pulları dövr elətdirirlər. Ġnternet Ģəbəkəsində  olan bir neçə əsas ödəniĢ sistemlərini 

nəzərdən keçirək : 

WebMoney -1998-ci ildə yaradılmıĢdır. Elektron pulların vahidi bu sistemdə WM  hesab olu-

nur. WMZ- dollar, WME-avro, WMR-rubl və WMU- ukrayna qrivini valyutalarında pul kisələri 

mövcuddur ki, həmin valyuta ilə alınmıĢ elektron pulları müvafiq kisələrdə saxlamaq və istifadə 

etmək mümkündür.  

PayPal- əsası Peter Tiel və Maks Levçin tərəfindən 1998-ci ildə qoyulmuĢ qərbdə yüksək 

mövqeyə sahib olan ödəniĢ sistemidir. 55-dən artıq ölkənin istifadəçlərinə xidmət etməkdədir.  El-

ektron poçt və mobil telefondan internet Ģəbəkəsinə daxil olmaqla ödəniĢ sistemindən istifadə etmək 
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mümkündür. Elektron mağaza sahiblərinə və həm də adi  istifadəçilərə  böyük imkanlar təqdim 

etməkdədir.  

PayCash- 1998-ci ildə yaradılmıĢdır. PayCash müxtəlif sahiblərə məxsus  olan pul kisələrinin 

hamısını eyni bir prosessinq mərkəzinə bağlayan rəqəmsal vəsait texnologiyasıdır. Sistem kisələrdə 

olan vəsaitləri konvertasiya etməyə, internet bankda saxlamağa, ənənəvi pul formasında bank hesa-

blarına köçürməyə imkan verir.  

E-Gold 1996-cı ildə Gold&Silver Reserve kompaniyası tərəfindən yaradılmıĢdır. Yeganə 

ödəniĢ sistemidir ki, elektron pullar qiymətli metal əsaslarına malikdir. O dünyanın istənilən val-

yutası ilə iĢləyən beynəlxalq sistemdir. Etibarlılıq zəmanəti kimi ABġ və Ġsveçrə bankları çıxıĢ edir.  

Sistemin üç milyondan artıq istifadəçisi vardır.  

Elektron pulların ikinci yaranma istiqaməti SMS-ödəniĢlərdir. Mobil operatorlar vasitəsilə 

təqdim olunan bu imkan SMS vasitəsilə istənilən ənənəvi pul ekvivalentində virtual elektron pulun 

əldə edilib ondan internet Ģəbəkəsində istifadəsinə imkan verir. Azərbaycanda Portmanat, Kassam, 

E-Pul kimi ödəniĢ sistemləri vasitəsilə telefondan istifadə etməklə elektron pullar əldə etmək 

mümkündür. Həmçinin, Azericard, Azercell və AR Beynəlxalq Bankının təqdim etdiyi ‗‘Ani kart‘‘ 

xidməti heç bir Ģəxsi bank qeydiyyatı aparmadan virtual kart hesabı açaraq istənilən vaxt onun bal-

ansını artırıb həmin vəsaitdən internet Ģəbəkəsində istifadə etməyə imkan verir. Bu xidmətlər öz 

növbəsində sadəliyinə görə istifadəçiləri cəlb edir.  

Elektron pulları həm də üçüncü bir istiqamət olan terminallar vasitəsilə əldə etmək mümkün-

dür. Terminallarda yaradılan ödəniĢ sistemi vasitəsilə istifadəçilər balanslarını artırıb həmin el-

ektron pul vəsaitindən istifadə edə bilərlər. 

Elektron pulların yaranması ilə pulun inkiĢafı özünün ən müasir mərhələsinə addımlamıĢdır. 

Banklar çox vaxt kartlarda olan məlumatların manual ötürülməsini tələb edirlər ki, bu da istifadədə 

çox vaxt aparır. Elektron pullar isə rahatlığı, anonimliyi, universallığı və təhlükəsizliyi xüsusiy-

yətləri ilə istifadəçilərin rəğbətini qazanır.  

 

Ədəbiyyat: 

 

1. Деньги, кредит, банки: учебник /  О. И. Лаврушина. 6-cı buraxılıĢ., Moskva 2007. 

Səh. 35-37 

2. Пономаренко Е. В. Функции электронных денег// Финансы и кредит. 2008. № 5. 

Səh. 48-51. 

3. http://www.ibar.az/index.php?in=Section&run=show&id=324  

4. https://www.e-gov.az/az/news/read/79#.VSgGBnDgEnI  

5. www.marja.az  

6. http://www.fins.az/node/2265#.VSgICnDgEnI   

7. https://www.e-ma.org  

8. http://www.toezicht.dnb.nl/en/2/51-201846.jsp  

9. http://www.anikart.az/az/  

10. https://www.kassam.az  

11. https://www.portmanat.az  

  



568 
 

Günel XUDAVERDĠYEVA, 

magistr, Qafqaz Universiteti 

Turac QƏNĠYEVA, 

magistr, Qafqaz Universiteti 

 

BANK RĠSKLƏRĠNĠN MAHĠYYƏTĠ, TƏSNĠFATI VƏ ONLARIN ĠDARƏ EDĠLMƏSĠ 

 

Tədqiqatın əsas məqsədi kommersiya banklarında yaranan risklərin idarə edilməsi və onların 

aradan qaldırılması yollarını müəyyən etməkdir. Tədqiqatın gedişində sistemli təhlil və metodlar-

dan istifadə edilmişdir.  
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СУЩНОСТЬ БАНКОВСКИХ РИСКОВ, КЛАССИФИКАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ 

 

Основная цель исследования заключается в управлении коммерческими банками рисков 

и определения их устранения способами. В ходе исследования были использованы 

систематические обзоры и методы. 

Ключевые слова: виды банковских рисков, управление рисками, карта рисков, стресс-
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THE ESSENCE, CLASSIFICATION AND MANAGEMENT OF BANKING RISKS 

 

The main objective of the research is managing commercial bank risks and determining their 

elemination ways. During  research systematic reviews and methods have been used.  

Keywords: types of banking risks, risk management, risk map, stress test, diversification 

 

Müasir zamanda bazar iqtisadiyyatın hökm sürdüyü ölkələrdə bank pul və kredit ilə əlaqəli 

iĢləri yerinə gətirən iqtisadiyyatın əsas qurumlarından biridir. Bu qurumlar öz fəaliyyətlərini faiz 

olaraq əldə edirlər. Banklar fəaliyyət müddətində risk ilə qarĢı qarĢıya olan quruluĢlardır. Çünki 

maliyyə bazarları olduğu müddətdə risk bu sistemin ayrılmaz bir hissəsi olaraq qalacaqdır. Banklar 

nə qədər səy göstərsələrdə riskləri tamamilə ortadan qaldırmaları mümkün deyildir. Bu onu 

göstərirki, riskin var olması banklarda iqtisadi itkilərin yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Xüsusilə 

son illərdə inkiĢaf etməkdə olan ölkələrdə bank saylarında və bank Ģöbələrində artım ilə yaranan 

rəqabət mühitində bankların ayaqda dura bilmələri riskləri həll etməklərinə bağlıdır. Bank 



569 
 

sektorunda əsas məqsəd riskin ümumiyyətlə istisna edilməsi deyil, onun əvvəlcədən müəyyən 

edilməsi, qiymətləndirilməsi və səviyyəsinin azaldılmasıdır.  

Risk anlayıĢı, maliyyə sektorunun lokomotivini yaradan bank sistemində də əhəmiyyətliyini 

gün keçdikcə artırmaqdadır. Risklərin idarə edilməsi bank fəaliyyətinin əsas hissəsidir. Banklarda 

risklərin düzgün Ģəkildə idarə edilməsi, balansın da düzgün Ģəkildə idarə edilməsi deməkdir. Bank 

fəaliyyətinin bütün hissələrində risk mövcuddur. Bu səbəblə risk bank fəaliyyətinin qarĢısı alınma-

yan və yox edilə bilməyən bir parçasıdır. Bank risklərinin əsas həlli yolu onun əvvəlcədən ehtimal 

edilməsi, qiymətləndirilməsi, onlar barədə hesabatın hazırlanması, məqbul risk limitlərinin 

müəyyən edilməsi vasitəsi ilə onlara nəzarət edilməsi və risk səviyyəsinin azaldılmasıdır. Risklərin 

səviyyəsinin azaldılması onun əvəzinin ödənilməsi mənasına gəlmir, minimal riskə deyil onun op-

timal səviyyəsinə səy göstərilməlidir. 

Bank fəaliyyətinə dair risklər 6 kateqoriyaya bölünür: 

 Kredit riski 

 Əməliyyat riski 

 Likvidlik riski 

 Bazar riski 

 Strateji risk 

 Nüfuz riski 

Kredit riski borc alanın bank qarĢısındakı öhdəliklərinin icra olunmadığı təqdirdə, o 

cümlədən bankın vəsaitlərindən istifadəyə görə kreditin geri ödənməməsi nəticəsində bankın 

maliyyə itkisinə məruz qalma riski ilə əlaqədardır. Bu cür risklərin qarĢısının alınması üçün həyata 

keçirilən tədbirlərə bankın düzgün qurulmuĢ kredit siyasəti və kredit risklərinin tənzimlənəcəyi par-

ametrlərin təyin olunması aiddir. 

Kredit riskinin azaldılması üçün portfelin diversifikasiyası, səlahiyyətlərin bölüĢdürülməsi 

lazımdır. Diversifikasiya kreditin növü, müddəti, məbləği və təminatı üzrə müəyyən edilir. 

Əməliyyat riski bank əməkdaĢları tərəfindən edilmiĢ hər hansı nöqsan və səhvlər, texnologi-

ya və informasiya sistemində baĢ vermiĢ problem və çatıĢmazlıqlar, habelə bankdankənar had-

isələrlə əlaqədar yaranır. 

Likvidlik riski əslində bankların batmağa sürüklənməsində son nöqtəni yaradan riskdir. 

Digər bütün risklər bankları son nöqtə olan likvidlik açığına gətirib çıxardır və bu sayədə bankların 

batıĢı qaçınılmaz olur. Uzun müddətli aktivlərin qısa müddətli passiflərlə maliyyələĢdirilməsi, yəni 

qısa müddətli əmanət hesabları ilə uzun müddətli kreditlərin verilməsi müddət uyğunsuzluğu 

yaradır və bütün bunların hər biri sonda likvidlik riskinə gətirib çıxardır. 

Bazar riski bazarda meydana gələn dalğalanmalar nəticəsində yatırımların gözlənilən qədər 

gəlirlə nəticələnməməsinə aid edilən riskdir. Əslində bazar riski bir çox riskin təməlini yaradır. Ba-

zarda meydana gələ biləcək dalğalanmalarla ortaya çıxan faiz riski, buna bağlı olaraq ortaya çıxa 

biləcək likvidlik riski, xarici valyuta kurslarının əlveriĢsiz Ģəkildə dəyiĢilməsi nəticəsində bankın 

maliyyə itkilərinə məruz qalması ilə əlaqədar olan riskdir. Bazar riski özündə faiz, valyuta, əmtəə 

və kapital risklərini birləĢdirir. 

Strateji risk deyilən zaman nəzərdə tutulan əsas məna, bazardakı dalğalanmalara qarĢı bank 

siyasətində qəbul edilən səhv bir seçim bankı batıracaq qədər təhlükəli nəticələrə gətirib çıxarda 

bilər. 

Nüfuz riski banka qarĢı güvənin azalması və bank haqqında mənfi fikrin yaranması 

nəticəsində baĢ verən riskdir. 
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Müasir Ģəraitdə banklarda risklərin müəyyənləĢdirilməsi istiqamətində RĠK tərəfindən hər bir 

mövcud və ya yeni yaranan bank risklərinin aradan qaldırılması və risk səviyyəsinin müəyyən 

olunan limitlər çərçivəsində saxlanılması üçün müvafiq tədbirlər görülür. Bular əsasən risk xəritəsi, 

sorğu, empirik təhlillər, erkən xəbərdarlıq metodları vasitəsilə həyata keçirilir.  

Risk xəritəsi bank fəaliyyətinin bütün sahələri üzrə yarana biləcək risk ehtimalı və tezliyini 

əks etdirir. Bank məhsullarının hər bir növünə müvafiq risk səviyyəsi müəyyən edilmiĢdir. 

Stress – testlər valyuta bazarında yarana biləcək risklərə qarĢı bankın dayanıqlığını proqno-

zlaĢdırmaq və riskləri dəyərləndirmək məqsədi daĢıyır. Stress testlərə aktiv və passivlərin hərəkəti, 

cəlb edilmiĢ vəsaitlərə görə faiz dəərəcəsinin artması, xarici valyuta məzənnəsindəki dəyiĢmələr, 

ödənilməyən kreditlərin portfeldə ümumi çəkisinin artması, infilyasiyanın yaranması və mak-

roiqtisadi göstəricilərdəki dəyiĢikliklər daxildir. 

Erkən xəbərdarlıq sistemləri bank risklərinin monitorinqinin həyata keçirilməsi zamanı isti-

fadə edilir.  

Bank risklərinin idarə edilməsi prosesi aĢağıdakı mərhələlərdən ibarətdir: 

 Riskin müəyyən edilməsi 

 Riskin qiymətləndirilməsi 

 Riskin monitorinqi 

 Riskə nəzarət edilməsi 

 

Ədəbiyyat: 

 

1. DəmirBank ASC Risklərin idarə edilməsi 

2. Access Bank ASC Risklərin idarə edilməsi 

3. Muğan Bank ASC Risklərin idarə olunması 

4. Zamin Bank ASC Risklərin idarə edilməsi 

5. ABB ASC Risklərin idarə edilməsinin təĢkili haqqında məlumatlar toplusu 

6. Banklarda risklərin idarə edilməsi haqqında qaydalar,2013 

7. Riçard Apostolik, Kristofer Donohu, Peter Vent, Bank Riski və bank tənzimlənməsinin 

əsasları. 

8. Azərbaycanın Vergi Jurnalı,Bank Risklərinin idarə olunması,2013 

9. Zahid Fərrux, Vidadi Zeynalov,Maliyyə Pul Tədavülü Kredit,2007 

10.  Ġlker,Para Banka ve Finansal Piyasalar,7.Baskı,Ezgi Kitabevi,Bursa 

  



571 
 

Vidadi ABDULRƏHMANOV, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

AZƏRBAYCANDA TURĠZM ĠQTĠSADĠYYATININ MÜASĠR VƏZĠYYƏTĠ 

 

İqtisadiyyatın inkişafı və respublikada vəziyyətin stabilləşməsindən sonra turizm sahəsi öz 

istiqamətini dəyişməyə başlayıb. Əgər əvvəllər çoxsaylı turizm şirkətləri respublika vətəndaşlarına 

xarici ölkələrə səfərlər təqdim edirdisə, hazırda onlar xarici turistlərin respublikanın kurortlarına 

cəlb edilməsi ilə məşğuldur. Azərbaycanın təbii zənginliyi respublikada turizm biznesinin daim art-

masına şərait yaradır.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

С развитием экономики и стабилизацией ситуации в республике, сфера 

туристического бизнеса начинает менять свое направление. Если ранее многочисленные 

тур фирмы специализировались на предоставлении зарубежных туров для граждан 

республики, то в настоящее время они все больше обращаются к привлечению иностранных 

туристов на курорты страны. Природное многообразие Азербайджана способствует 

постоянному расширению туристического бизнеса в республике.  

Ключевые слова : туризм, индустрия туризма, экотуризм, третьей индустрии, 

уровень жизни, устойчивое развитие, транспорт, развлечения, отдых 
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CURRENT STATUS OF TOURISM INDUSTRY IN AZERBAIJAN 

 

Along with stabilization and development of the state economy tourism business changes its 

direction. If before a lot of tourism firms have specialized on provision of the foreign tours for citi-

zens of the country, now they are stressed on the attraction of the foreign tourists on local resorts. 

The variety of Azerbaijan’s nature assists to expand of the tourist business in the republic.  

Key words: tourism, tourism economy, ecotourism, tertiary industry, standard of living, sus-

tainable development, transport, entertainment, rest 

 

Turizm müasir dünya iqtisadiyyatının ən böyük xidmət sahələrindəndir. Ümumdünya milli 

məhsulunun 1/10 hissəsini təĢkil edən beynəlxalq turizm dünya iqtisadiyyatında mühüm rol 

oynayır. Son illərdə iqtisadiyyatın bu sahəsi sürətli templə inkiĢaf edərək iqtisadiyyatın daha 

əhəmiyyətli bir sahəsinə çevrilmiĢdir. Hər il turizm sektoruna qoyulan investisiyaların həcmi 

təqribən 30% ətrafında artır. 
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Tamamilə haqlı olaraq turizm iqtisadiyyatın ən böyük, yüksək gəlirli və ən böyük sürətlə 

inkiĢaf edən sahəsi hesab edilir. Buna səbəb məhz turizmin valyutanın beynəlxalq hərəkətində 

və ölkənin tədiyyə balansının tənzimlənməsində oynadığı əvəzsiz roldur ki, nəticə etibarilə bu 

da həm sözü gedən sahənin, eləcə də ölkə iqtisadiyyatının makroiqtisadi göstəricilərinin 

yaxĢılaĢmasına gətirib çıxarır. Beynəlxalq turizmin müxtəlif ölkələrin sosial, iqtisadi, mədəni və 

eləcə də ekoloji həyatına göstərdiyi təsirlər də bu qəbildən olan inkiĢaf meyllərinə aid edilə 

bilər. Odur ki, dünya səviyyəsində iqtisadi fəaliyyətin bu sahəsinə maraq günbəgün artır. 

Turizm xidməti geniĢ əmək tutumlu olub, kiçik və orta sahibkarlığın inkiĢafı üçün geniĢ 

perspektivlər açır. Sahənin fəaliyyətindən əldə olunan gəlir isə iĢtirakçılar arasında nisbətən da-

ha bərabər bölüĢdürüldüyündən burada istehsalçı marağı da yüksəkdir. BaĢqa sözlə burada 

əməyi olan hər bir kəsin qazanmaq imkanı vardır. Həm də burada mövcud olan spesifik 

xüsusiyyətlər (geniĢ reklam, resursların fərdi unikallığı) inhisarlaĢma və kölgə iqtisadiyyatı 

kimi neqativ halların yaranmasına imkan vermir. 

Turizmin inkiĢafının sosial iqtisadi mahiyyəti islahatlar proqramının tərkib hissəsi 

olmaqla ölkənin iqtisadi və sosial inkiĢafının tərkib hissəsi kimi çıхıĢ edir. Turizmin iqtisadi 

rolu, sosial mahiyyəti onun prespektiv mövqeyi, həmin fəaliyyətin səmərəli təĢkili və idarə 

edilməsi ilə bağlıdır. 

Turizmin formalaĢması onun prespektiv inkiĢafı turizm məhsuluna olan tələbatla 

müəyyənləĢdikdə o daha da səmərə əldə edir. Bu məqsədlə tələbatın ölçülməsi onun dəyiĢmə 

meylinin qiymətləndirilməsi və turizmin tələbatının ödənilmə dərəcəsinin maksimum-

laĢdırılması tədbirləri və resursları proqramlaĢdırılır. Turist tələbatı хarici ölkə vətəndaĢlarının 

istehlak qabiliyyəti, onların sosial demoqrafik tərkibi, həmçinin, həyat səviyyəsinin dəyiĢmə 

meyli ilə formalaĢır və inkiĢaf edir. 

ġəxsiyyətlərarası fəaliyyət növü kimi turizmin keyfiyyəti təklif olunan xidmətlərin 

keyfiyyətindən asılıdır. Buna görə də geniĢ ictimaiyyət üçün müvafiq təhsil, turizm oblastında 

peĢəkarların təhsili və təlimi, bu sahəni mənimsəyən Ģəxslərin hazırlanması turizm səynayesinin 

və turizmin inkiĢafı üçün çox vacibdir. 

Praktikada turizm xidmətinin spesifikasından irəli gələn ən müxtəlif formalı və səviyyəli 

keyfiyyət problemləri vardır. Ümumiyyətlə, turizmin özünün spesifik. xüsusiyyətlərinə və 

cəmiyyətin iqtisadi, sosial, mədəni həyatındakı roluna, hətta beynəlxalq münasibətlərdəki 

əhəmiyyətinə görə onu kifayət qədər mürəkkəb bir sahə kimi göstərmək olar. Tədqiqat obyekti 

kimi nəzərdən keçirilən keyfiyyət problemi isə turizm məhsuluna qarĢı qoyulan baza krite-

rilərindən əlavə həmin spesifik xüsusiyyətlərin də nəzərdə tutulmasını tələb edir. 

Turizmin potensialı iqtisadi potensialın turizm məqsədi ilə istifadə edilməsi səviyyəsindən 

хeyli asılıdır. Bu əlaqələrin optimal fəaliyyət proqramı məqsədli proqram və resurs proqramları 

ilə reallaĢmalıdır. 

Bir çox ölkə üçün turizm ən önəmli ixracat mənbəyi, ən çox gəlir gətirən sektor və ink-

iĢafın mühərriki kimidir. Bununla belə, turizmin inkiĢaf etmiĢ və inkiĢafda olan ölkələrdəki 

iqtisadi təsirinin də fərqli olduğu bilinən bir həqiqətdir. Belə ki, beynəlxalq turizm axınlarına 

baxıldığı zaman görünür ki, ən çox turist qəbul edən və turist göndərən ölkələr inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrdir. Turizmin inkiĢaf etmiĢ ölkələrə xas bir sektor olduğu deyilə bilər. Dünya üzrə ən çox 

turist cəlb edən və turizm gəliri əldə edən ilk on ölkəyə diqqət yetirəndə onların çoxunun inkiĢaf 

etmiĢ qərb ölkələri olduğu görünür. Turizmin iqtisadiyyatdakı təsirləri mövzusunda ölkələr 

arasında müqayisə aparılarsa, inkiĢaf etmiĢ ölkələrin iqtisadiyyatlarının az inkiĢaf etmiĢ, ya da 

inkiĢafda olan ölkələrə nisbətən daha yüksək dəyərlərə sahib olması gerçəkliyi görünür. ĠnkiĢaf 
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etmiĢ ölkələrin turizmdən əldə etmiĢ olduqları pul gəlirləri inkiĢafda olan ölkələrin əldə etmiĢ 

olduqları pul gəlirlərindən çox yüksəkdir. Ancaq, inkiĢafda olan bir çox ölkələr üçün turizmdən 

əldə olunan müəyyən miqdardakı turizm gəlirləri o ölkələrin iqtisadi inkiĢafları baxımından çox 

önəmlidir. Bu yöndən baxıldığında, iqtisadiyyatları məĢhur olmayan, əkinçilik ölkəsi mövqey-

ində olan bir çox az inkiĢaf etmiĢ ölkələrdə turizmin iqtisadi yararları və təsirləri inkiĢaf etmiĢ 

ölkələrin iqtisadiyyatında olduğundan daha çox ola bilər. Məsələn, inkiĢafda olan bir ölkədə 

turistlər tərəfindən səyahət üçün xərclənən hər dollar əsasən məĢğulluğun təmin edilməsi 

məqsədilə istifadə edilərkən, inkiĢaf etmiĢ bir ölkədə səyahət üçün xərclənən hər dollar bir otel 

inĢası, ya da yeniləmə investisiyaları kimi istifadə edilir. 

ĠnkiĢafda olan bir ölkədə turizmdən əldə edilən gəlir ölkənin daha təcili və əhəmiyyətli 

makroiqtisadi problemlərini həll etməkdə istifadə edilir. BaĢqa sözlə, az inkiĢaf etmiĢ və ya ink-

iĢafda olan bir ölkədə turizmdən əldə edilən gəlir qeyri-turizm sektorlarına yönəldilərkən, ink-

iĢaf etmiĢ bir ölkədə daha çox turizm sektoruna yönəldilir. Yeni məĢğulluq sahələrinin yaradıl-

ması, gərəyi duyulan pul gəlirinin əldə edilməsi və bölgələrarası iqtisadi tarazlıqların 

saxlanması kimi səbəblərlə, inkiĢafda olan ölkələr xüsusilə, 1980-ci ildən sonra turizm 

sektorunun inkiĢaf etdirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verməyə baĢlamıĢlar. Bu əhəmiyyəti, turizm 

sektoruna yönəldilən investisiyalardan və mənbələrdən; idarəçilik, maliyyə və hüquq sahəsində 

təmin edilən sadəliklərdən; turizm sektoru üçün önəmli potensiala sahib olan bölgə və region-

ların xarici səyahətçilərin istifadəsinə açılmasından anlamaq mümkündür. 

ĠEÖ-lərin təcrübəsi göstərir ki, turizm iqtisadiyyata təsir göstərən güclü qüvvədir. O, dö-

vlət büdcəsinin formalaĢmasında, ticarət balansının sabitləĢməsində mühüm rol oynayır. Lakin 

turizmin rolu bununla bitmir. Turizmin inkiĢafı ölkədə iĢsizlik kimi ağır bir problemin öh-

dəsindən gəlir, ölkə təsərrüfatının büt.. ün sahələrinə təsir göstərir və onların inkiĢafının katali-

zatoru rolunu oynayır. 

Bir çox dünya ölkələrinin məhsul istehsalının əhəmiyyətli bir hissəsi turizmə və onun 

növlərinə xidmət edir. Məsələn, Yunanıstanda istehsal olunan məhsulun 10%-i Ģopinq turizmi 

üçün nəzərdə tutulmuĢdur. 

Turizm böyük-kiçik bir çox təĢkilatın, fəaliyyətin, ölkənin, ərazinin və insanların özlərinin 

təsir etdiyi dinamik bir dəyiĢmədir. Fərqli turizm növlərinin və hərəkətlərinin fərqli ərazilərdə 

müxtəlif tərzdə iqtisadi təsirləri vardır. Məsələn, rekreasiya turizmi və sahil turizmi kimi turizm 

növləri daha çox dəniz sahili olan ərazilərin iqtisadi quruluĢuna təsir edir, iĢ və ya konqres tur-

izmi isə böyük Ģəhər mərkəzlərinin iqtisadi quruluĢuna təsir edir. Bu məzmunda, turizmin 

iqtisadi təsirləri ərazilərin xüsusiyyəti baxımından üç ayrı Ģəkildə qruplaĢdırılır: turizmdə ink-

iĢaf etməmiĢ ərazi;  turizmdə inkiĢafda olan ərazi; turizmdə inkiĢaf etmiĢ ərazi. 

Turizmin turizmdə inkiĢaf etməmiĢ və ya turizmə yeni baĢlayan bir ərazinin iqtisadi 

quruluĢu üzərindəki təsiri çox az olarkən, turizmdə inkiĢafda olan ərazi üçün orta səviyyədə 

təsiri olur. Turizmin turizmdə inkiĢaf etmiĢ ərazilər üzərindəki iqtisadi təsiri isə olduqca yüksək 

səviyyədə olur. Ġran, Pakistan, Suriya və s. ölkələr turizmdə inkiĢaf etməmiĢ ərazilər; Çin, 

Rusiya, Azərbaycan, Braziliya, Hindistan və s. ölkələr turizmdə inkiĢafda olan ərazilər; Ġspani-

ya, ABġ, Fransa, Ġngiltərə və s. ölkələr isə turizmdə inkiĢaf etmiĢ ərazilərdir. 

Bu gün Azərbaycanda turizm ,o cümlədən beynəlxalq turizm sahəsi diqqət mərkəzindədir. 

Turizm insan kütləsini özündə birləĢdirən bir sahə olduğu üçün burada insanların mədəni ünsiy-

yətinin və onların maarifləndirilməsinin də böyük ictimai-siyasi və kulturoloji əhəmiyyəti 

vardır. Turizm təkcə insanların səyahatlərinin təĢkilinə onların mənəvi həzzinə xidmət etmir, 
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eyni zamanda turizm insanların müxtəlif bilgilərlə maarifləndirmək, onların dünyagörüĢlərini 

inkiĢaf etdirmək funksiyalarını yerinə yetirir. 

Bu gün turizmin təĢkili prosesini kulturoloji proseslərdən ayrı təsəvvür etmək düzgün 

deyildir. Turizmin təĢkili forması istirahət və əyləncənin əsas iĢtirakçıları olurlar. Tətbiqi kul-

turologiya elmi turizmə kulturologiyanın böyük bir sahəsi və asudə vaxt Ģəraitində sosial 

mədəni fəaliyyətin bir növü kimi yanaĢır.Onun da tərbiyəvi əhəmiyyəti birbaĢa olaraq 

aĢağıdakılardan asılıdır:  

Turist – ekskursiya iĢinin istiqaməti və nəzəri-ideoloji səviyyəsi müasir tələblərə nə 

dərəcədə cavab verir? 

 Səyahət və ekskursiya zamanı kütlələrin sosial- mədəni fəaliyyətinin təĢkilində istifadə 

olunan formalar hansı pedaqoji yanaĢma və metodlarla təmin olunur? 

 Bu fəaliyyət nəticəsində insanların əldə etdikləri yeni bilik və bacarıqlar gələcəkdə on-

lara lazım ola bilərmi? 

 Səyahət və ekskursiyalar zamanı Ģəxsiyyətin sosial özünüdərketmə kollektivçilik 

hissinin möhkəmlənməsi ictimai fəallığın artması istedadların üzə çıxarılması müasir tələblərə 

cavab verirmi? 

Azərbaycanda turizmin inkiĢafı sahəsində qarĢıya qoyulan əsas məqsədlər kifayət qədər 

geniĢdir: turizm ehtiyatlarının öyrənilməsi, geniĢləndirilməsi, turistlərin tələbatının ödənilməsi 

üçün zəruri xidmətlərin təĢkili və müasir standartlara uyğunlaĢdırılması, sanatoriya-kurort im-

kanlarının geniĢləndirilməsi, mehmanxanaların və digər turizm obyektlərinin sayının artırılması, 

turizm marĢrutlarının çoxaldılması və s. Bir sözlə, söhbət turizmin ölkə iqtisadiyyatının ən da-

yanıqlı, effektiv və rəqabətə davamlı sahəsinə çevrilməsindən gedir. 

Azərbaycanın turizm profilli ölkəyə çevirməsi və dünya arenasında öz sözünü deməsi 

üçün böyük potensialı vardır. Zəngin təbii sərvətləri , qədim tarixi və memarlıq abidələri 

özünəməxsus mentaliteti əlveriĢli ictimai coğrafi mövqeyi , xəzərin sahil zonaları turizmin ink-

iĢafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir . Bu halda bizi belə bir sual düĢündürə bilər. Bu qədər təbii 

sərvətləri olan ölkəni inkiĢaf etmiĢ turist ölkəsinə çevirmək üçün nə çatmır? Ġlk öncə 

Azərbaycanın bu sahədə düzgün siyasəti , strategiyası olmalıdır.Məlumdur ki , turizm milli 

maraqların və iqtisadi inkiĢafın əsas istiqamətlərindən biridir. Hər bir Azərbaycan vətəndaĢı bu 

gün tam əmin olmalıdır ki, turizm insanın sosial-iqtisadı problemlərini həll etməyə qadirdir. 

Turizm həmçinin cəmiyyətdə gedən polyarizasiya-qütbləĢmə və təbəqələĢmə prosesinin də 

qarĢısını alır. Bu sahə milli gəlirin əhali arasında bərabər bölünməsinədə müəyyən Ģərait 

yaradır. Aydın məsələdir ki, turizm iqtisadiyyatla qarĢılıqlı əlaqədədir. 

Ġlk növbədə turizmin infrastrukturu formalaĢmalıdır. Bu iqtisadiyyatın baĢqa sahələrinin 

də inkiĢaf etmasi üçün zəmin yaradır. Dövlətin turizmin idarə edilməsində götürdüyü istiqamət 

turizmin bazar münsibətləri Ģəraitində özü-özünü maliyyələĢdirməsi üçün imkan yaradır. Bunun 

reallaĢdırması üçün dövlət özünün müxtəlif dövlət və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının turiz-

min iĢinə qarıĢmadan turoperatorların sayının artmasına Ģərait yaradır.Turoperator və 

turagentliklərin hüquqları qanunla qorunur. Azərbaycan höküməti ölkədə turizmi inkiĢaf 

etdirmək üçün xüsusi layihələr iĢləyib hazırlayır.  

Təbii ki, mütəĢəkkil və düzgün turizm siyasətinin formalaĢması və bunun uğurlu surətdə 

həyata keçirilməsi heç də asan məsələ deyil. Çünki bu məsələdə ölkənin yalnız turizm resurs-

larının və potensial imkanlarının olması hər Ģeyi həll etmir. Kifayət qədər turizm resurslarına 

malik olan ölkəmizin beynəlxalq aləmdə turizm regionu kimi tanınması üçün isə turizm sa-

həsində dövlət siyasəti beynəlxalq standartlara uğunlaĢmalıdır. Bu sektorun inkiĢafı üçün siyas i 
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iqtisadi və sosial-mədəni imkanların yalnız son illərdə yarandığı nəzərə alsaq , gələcəkdə 

Azərbaycanda turizmin perspektivlərinə nikbin baxmaq olar. Milli turist siyasətinin əsas mahiy-

yəti ölkədə turist bazarının formalaĢmasıdır. Bazara çıxarılan məhsul orijinal və rəqabətli olma-

lıdır. Mehmanxana və nəqliyyat qiymətləri turistlərin maliyyə imkanlarına və zövqünə uyğun 

gələn turist məhsulunun qiymətinin bir hissəsidir. Burada turist məhsulunu yaratmaq arzusu və 

təĢəbbüsü regionlarda əmələ gəlir.Riskə gedərək təĢəbbüs göstərən Ģəxslər öz sərmayəsini sərf 

edərək turist müssisəsi açır, alıcıların imkanını nəzərə alaraq turist məhsulu yaradır. Onu müna-

sib qiymətlərlə satır gəlir götürür və götürdüyü gəlirin bir hissəsini yenidən öz biznesnin 

geniĢləndirilməsinə sərf edir. 

Ölkəmizin turizm sənayesi inkiĢaf dövrünə qədəm qoymuĢdur. Hüquqi bazası Ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyev cənablarının təĢəbbüsü ilə 1999-cu ildə ―Turizm haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunun qəbulu ilə qoyulmuĢ turizm 2001-ci ilin 18 aprelində Gənclər Ġdman 

və Turizm Nazirliyinin yaradılması , 2002-ci ilin avqustundə təsdiq olunmuĢ Azərbaycan 

Respublikasında 2002-2005-ci illərdə turizmin inkiĢafına dair Dövlət Proqramı və Azərbaycan 

Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkiĢafı (2004-2008-ci illər) ― Dövlət Proqramı ilə 

güclü təkan almıĢdır. Bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da turizm ink-

iĢaf etməkdədir. Rəsmi statistikaya görə 2004-cu ildə dünyada səyahət edənlərin sayı 703 mi-

lyon nəfər gələn gəlir isə 470 milyard dollar olmuĢdur. 

Azərbaycan Respublikası Gənclər Ġdman və Turizm Nazirliyinin (Ġndi Turizm sözü 

götürülmuĢdur) açıqlamalarına görə 2003-cu ildə ölkəmizə 1.066 min 2004-cü ildə isə 1.348 

min nəfər əcnəbi gəlmiĢdir.Rəqəmlərdən göründüyü kimi ölkəyə gələn əcnəbilərin sayı art-

maqdadır.Bu isə turizm sənayesi üçün peĢəkar kadrların hazırlanmasını labüd edir. Turizm 

fəaliyyəti ilə məĢğul olan hər bir Ģəxs turizmin hüquqi bazası ilə BMT və ÜTT-nin sənədləri 

Milli Qanunlar turizmlə əlqəli sahələrin hüquqi sənədləri ilə yaxından tanıĢ olmalı öz 

fəaliyyətində onların əməl etməyə borcludur. Turizm fəaliyyətinin tənzimlənməsinin predmetini 

ölkələr ayrı-ayrı təĢkilatlar, firma ilə turistlər arasında münasibətlər təĢkil edir.  

Bildiyimiz kimi ölkəmiz böyük turizm ehtiyatına malik olan coğrafi mövqedə yer-

ləĢmiĢdir. Son zamanlar Azərbaycanda turizmin inkiĢafı üçün bir çox tədbirlər həyata keçirilir 

ki, bu da Azərbaycanda turizm sahəsinə olan diqqəti özündə əks etdirir.Təbii ki, təbiəti və iql i-

mi zəngin Azərbaycanın da milli turizmdən qazanacağı xeyli sahələr mövcuddur. Məhz bu sa-

hələrin prioritet təĢkil etməsi üçün Prezident Ġlham Əliyevin xüsusi diqqət və qayğısı özünü im-

zalanan Dövlət proqramlarında göstərir. Belə ki, son 10 ildə Prezident Ġlham Əliyevin turizmin 

inkiĢafına dair imzaladığı bir neçə Dövlət proqramları mövcuddur. Xüsusən, turizmin müxtəlif 

növlərinin inkiĢaf etdirilməsi, həmçinin turizmin inkiĢafının yeni mərhələsinə təkan verəcək 

―Azərbaycan Respublikasında Turizmin ĠnkiĢafına dair 2008-2016-cı illər üçün Dövlət 

Proqramı‖ hazırlanmıĢdır. Həmçinin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq 

Fərmanının tələbinə uyğun olaraq ―Turizm və rekreasiya zonalarının nümunəvi Əsasnaməsi‖ 

hazırlanmıĢdır. Ötən illər ərzində turizmin nümayiĢ obyekti kimi istifadə olunması 

məqsədəuyğun hesab edilən bir sıra tarix-mədəniyyət abidələri bərpa edilmiĢ və turistlərin ist i-

fadəsinə verilmiĢdir. 

Ölkəmizdə turizm sahəsində çalıĢan iĢçilərin də sayı durmadan artır. Xüsusən, burada dö-

vlət sektoru ilə bərabər, özəl sektorun da inkiĢafı önəmli bir səviyyəyə çatıb. Ġndi Azərbaycanın 

bölgələrində ən müasir otel və pansionatların tikintisi sürətlənib. Qəbələdə, Ġsmayıllıda, Quba-

da, Qusarda, Masallıda, Lənkəranda, Lerikdə, ġəkidə, ġamaxıda, Balakəndə və digər rayon-

larımızda 4 və 5 ulduzlu otellərin sayı davamlı olaraq artır. Xüsusən Qəbələnin turizm imkanları 
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o qədər geniĢlənibdir ki, hətta burada bəzən turisistlərin yerləĢdirilməsi problemləri yaranır. 

Təbii ki, bütün bunlar müvəqqəti xarakter daĢıyır. 

Qeyd edək ki, 27 sentyabr hər il Azərbaycanda ―Ümumdünya Turizm Günü‖ kimi qeyd 

olunur. Həmin gün təĢkil olunan tədbirlər çərçivəsində həmçinin, hər il müxtəlif mövzularda - 

turizm sahəsində mövcud problemlər və onların həlli yollarının müzakirəsi, turizm sahəsində 

xidmət səviyyəsinin yaxĢılaĢdırılması, turizm infrastrukturunun yaradılması və s. mövzusunda 

―Ümumrespublika Daxili Turizm Konfransları‖ da keçirilir. Eləcə də bu müddət ərzində turizm 

Ģirkətləri, turist xidməti obyektlərinin iĢtirakı ilə Daxili Turizm Sərgisi də keçirilmiĢdir.  

MDB-də ―Soçi qıĢ turizmi‖ istisna olmaqla Azərbaycan qıĢ turizmi yaradan yeganə ölk-

ədir. Qusar rayonundakı Dağ-Xizək QıĢ Turizmi meydançalarının istifadəyə verilməsi ölkəmizə 

ilin hər fəslində turist axını yaradan özəl bir haldır. Belə ki, əgər iki-üç il əvvələdək Azərbayca-

na turistlər yalnız yaz və yay aylarında maraq göstərirdilərsə, Qusar Dağ-Xizək QıĢ turizmi 

yaradılandan sonra ölkəmizə qıĢ aylarında da turist səfərləri artmağa baĢladı. Xüsusən bu 

möhtəĢəm turizm məkanında süni iqlim yaratma mexanizmi, yəni qar yağdırma iĢi reallaĢandan 

sonra buraya maraq daha da yüksəlib.  

Təbii ki, milli turizmin inkiĢafı ölkəmizdə prioritet təĢkil edir və bu sahə üzrə çalıĢanlara, 

turizmə sərmayə yatırmaq istəyənlərə dövlət dəstəyi də mövcuddur. Mətbuatda gedən informa-

siyalara görə, son 10 ildə turizmin inkiĢafı üçün özəl sektora hərtərəfli- həm maliyyə, həm də 

digər iqtisadi resurslarla köməklik edilərək onlara kreditlər və subsidiyalar ayrılıbdır.  

Ölkə iqtisadiyyatını turizm vasitəsilə inkiĢaf etdirmək və gəlir əldə etmək məqsədilə tur-

izm ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Belə ki, ölkə iqtisadiyyatının inkiĢafında tur-

izmin rolunu xüsusi qiymətləndirmək, turizm potensialı olan bölgələrdə turizmin inkiĢafına 

xüsusi dəstək vermək, onun növlərini inkiĢaf etdirmək lazımdır. 

Ölkədə daxili turizmi inkiĢaf etdirmək vasitəsilə ölkədən xaricə gedə biləcək potensial 

turistləri ölkə daxilində səyahət etməyə həvəsləndirmək olar. Bu məqsədlə aparılan iĢlər ölkənin 

valyuta axınının qarĢısını alır və valyuta axınını ölkə daxilinə yönəldir. Bundan baĢqa, daxili 

turizm ölkə daxilində siyasi və iqtisadi sabitliyi möhkəmləndirir. Ölkədə siyasi sabitlik ona görə 

möhkəmlənir ki, turizmdən əldə olunan gəlir əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında ədalətlə və 

görülən iĢin müqabilində paylanılır. Ölkədə iqtisadi sabitlik isə ona görə möhkəmlənir ki, tur-

izm çoxlu iĢ yerləri yaradır və turizm məhsulunu hasil etmək üçün hazırlanma prosesində çoxlu 

adamlar iĢtirak edir. 

Turizm məhsulunun alıcılıq qabiliyyətinin olmasından ötrü ölkədə kifayət qədər iqtisadi 

inkiĢafın olması zəruridir. Çünki, iqtisadi cəhətdən maddi imkanlı Ģəxslər səyahətə çıxa bilir, 

imkansızlar isə çıxa bilmir. Buna görə də, gəliri olmayan iqtisadiyyatda.. kütləvi turizm də ola 

bilməz. 

Digər tərəfdən, beynəlxalq turizmin gəlmə turizm bazarının inkiĢafına dəstək verməklə 

xarici turistləri ölkəyə cəlb etmək olar. 

Ölkədə daxili turizmin və müvafiq strukturun inkiĢafı iĢə elmi və sistemli yanaĢma tələb 

edir. 

Ölkəyə turist cəlb etmək üçün informasiya və təbliğat vasitələrinin, məsələn, xüsusi 

kitabçaların buraxılması vacibdir.  

Azərbaycan Respublikasında turizmin inkiĢafının məqsədi Azərbaycanın  və xarici 

vətəndaĢların turizm xidmətlərinə olan tələbatlarının təmini, əhalinin məĢğulluğu və gəlirlərinin 

artırılması üçün geniĢ imkanlar açan müasir rəqabətə davamlı turizm bazarının formalaĢdırıl-

masıdır.  
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Bu məqsədə çatmaq üçün inkiĢafın elementlərindən biri, ölkənin beynəlxalq nüfuzunun 

möhkəmləndirilməsi və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi vasitəsi kimi Azərbaycan 

Respublikasında gəlmə və daxili turizmin uğurlu inkiĢafı üçün stimullar həyata keçirmək 

lazımdır.  

Gündən – günə sürətlə inkiĢaf edən Turizm sənayesi yüksək ixtisaslı kadrların və ciddi 

peĢə hazırlığının olmasını tələb edir. Bu turizmin müasir inkiĢaf mərhələsi üçün daha xarak-

terikdir. Turizm nəinki səyahətlərin praktiki reallaĢdırılması sahəsidir, o həmçinin xüsusi bili-

klər sahəsinə, yəni nəzəri fəaliyyət sahəsinə çevrilməkdədir. 
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ÜMUMDÜNYA GÖMRÜK TƏġKĠLATININ NORMAYARATMA FƏALĠYYƏTĠ 
 

Məqalədə Ümumdünya Gömrük Təşkilatının normayaradıcılıq fəaliyyəti təhlil edilir. Qeyd 

edilir ki, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının gömrük işi sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaşdırılması 

üzrə fəaliyyəti onun əsas məqsədlərinin reallaşmasının mühüm vasitəsidir. 

Sonda belə nəticəyə gəlinir ki, Gömrük məsələlərini vahid tənzimləyən normaların işlənib 

hazırlanması nəticəsində Ümumdünya Gömrük Təşkilatı çərçivəsində gömrük işi sahəsində hüquq 

sistemlərinin uzlaşdırılması bütövlükdə beynəlxalq ticarətin dinamik inkişafına, o cümlədən üzv dö-

vlətlərdə gömrük işinin təkmilləşməsinə bilavasitə kömək edir. 

Açar sözlər: gömrük işi, fəaliyyət, beynəlxalq gömrük əməkdaşlığı, gömrük sistemi, konvensi-

ya 
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НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВСЕМИРНОЙ 

ТАМОЖЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В статье анализируемся нормотворческая деятельность Всемирной Таможенной 

Организации. Отмечается, что деятельность Всемирной Таможенной Организации по 

согласованию правовых систем в сфере таможенного дела важное средство реализации ее 

основных целей. В заключении приходим к такому выводу, что в результате принятие 

единых норм, регулирующих таможенные вопросы, согласование правовых систем в сфере 

таможенного дела в рамках Всемирной Таможенной Организации, в целом, 

непосредственно помогает динамическому развитию международной торговли, в том числе 

совершенствованию таможенного дела государств-участниц. 

Ключевые слова: Таможенное дело, деятельность, международное таможенное 

сотрудничество, таможенная система, конвенция 
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LAW MAKING ACTIVITY OF THE WORLD CUSTOMS ORGANIZATION 

 

In the article are analyzed law making activity of the World Customs Organization. It is no-

ticed that, the activity of the World Customs Organization on coordinating legal systems in customs 

work sphere is the essential method implementation of its main objectives. In the end it can be con-

cluded that , as a result of preparing single norms regulating customs issues, the coordination of 

legal systems in the customs work sphere in the framework of the World Customs Organization, 

completely creates directly conditions the dynamic development of international trade, including 

perfection of customs work in the member-states.  

Key words: Customs work, activity, international customs cooperation, customs system, the 

convention 
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ÜGT Nizamnaməsinə əsasən, bu TəĢkilatın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri məhz norma-

yaradıcılıqdır. Normayaradıcılıq fəaliyyəti ÜGT-nin mühüm fəaliyyət istiqaməti olmaqla, həm də 

onun bütün fəaliyyətində mərkəzi mövqe tutur. ÜGT-nin təsis aktının (Gömrük ƏməkdaĢlığı 

ġurasının yaradılması haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya) III maddəsində birbaĢa təsbit olun-

muĢdur ki, təĢkilatın əsas funksiyalarından biri gömrük iĢi sahəsində konvensiya layihələrinin və 

onlara düzəliĢlərin iĢlənib hazırlanmasından ibarətdir. Bundan əlavə, Konvensiyanın preambulasın-

da göstərilir ki, ÜGT-in normayaradıcılıq fəaliyyətinin məqsədi razılaĢdırılmıĢ və uyğun gömrük 

sistemlərinin daha yüksək səviyyəsinin təmin edilməsi, iqtisadi və texniki amilləri nəzərə almaqla 

gömrük texnikası və gömrük qanunvericiliyinin inkiĢafı və təkmilləĢməsi iĢində yaranan problem-

lərin öyrənilməsindən ibarətdir. 

ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində iĢlənib hazırlanmıĢ normaların əksəriyyəti beynəlxalq 

müqavilələrdə – beynəlxalq gömrük konvensiyalarında, yəni Razılığa Gələn Tərəflər üçün məcburi 

olan dövlətdaxili göstəriĢlər və ya qərarlar əsasında tərəflər üçün hüquqi cəhətdən məcburi olan 

beynəlxalq gömrük konvensiyalarında təsbit olunur. Beynəlxalq gömrük konvensiyaları bir tərəfdən 

gömrük praktikasının tələblərini nəzərə alır, digər tərəfdən isə gömrük iĢi sahəsində üzv dövlətlər 

üçün məqbul olan beynəlxalq hüquqi normaları müəyyən etməklə gömrük iĢinin gələcək inkiĢaf 

yollarını təyin edir. (2, s. 56) 

ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində gömrük iĢi sahəsində ümumi, universal beynəlxalq gömrük 

konvensiyaları iĢlənib hazırlanmıĢdır. Bunlara aiddir: Yüklərin gömrük tariflərində təsnifatı üçün 

nomenklatura haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya, Yüklərin gömrük məqsədilə 

qiymətləndirilməsi haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya, Gömrük prosedurlarının sadələĢdirilməsi 

və harmonizasiyası haqqında 1973-cü il tarixli Konvensiya (Kioto Konvensiyası), Yüklərin təsni-

fatının və kodlaĢdırılmasının harmonikləĢmiĢ sistemi haqqında 1983-cü il tarixli Konvensiya, 

Gömrük hüquq pozmalarının qarĢısının alınması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılmasına dair 

qarĢılıqlı inzibati yardım haqqında 1977-ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (Nayrobi) və s.  

Bütövlükdə, 180-ə yaxın üzv dövlətə malik ÜGT gömrük iĢi sahəsində beynəlxalq 

əməkdaĢlığa kömək edilməsinə xidmət edir. Bu təĢkilat tərəfindən 20-dən artıq beynəlxalq 

müqavilə və gömrük iĢi sahəsində beynəlxalq münasibətləri tənzimləyən 50-dən yuxarı tövsiyə xa-

rakterli qətnamə iĢlənib hazırlanmıĢdır.(3, s. 216) 

Göstərilən beynəlxalq gömrük konvensiyaları arasında Gömrük prosedurlarının 

sadələĢdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü il tarixli Kioto Konvensiyası və 1999-cu il 

Protokolu xüsusi qeyd edilməlidir. Bu Konvesiya özünün çoxsaylı əlavələri ilə birlikdə, haqlı olar-

aq, dövlətlərin öz aralarındakı gömrük münasibətlərində özünəməxsus davranıĢ məcəlləsi hesab 

edilə bilər. Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurasının himayəsi altında hazırlanan bu Konvensiya əsas mətnin 

19 maddəsindən və hüquqi nöqteyi-nəzərdən Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan və hər biri 

ayrı-ayrılıqda öz xarakterinə və əhəmiyyətinə görə müstəqil konvensiyalara bərabər tutulan 31 

Əlavədən ibarətdir.  

Konvensiyada gömrük qaydaları və prosedurlarının tətbiqi zamanı öncədən Ģəffaflıq, açıqlıq 

və ardıcıllıq, maraqlı tərəflərə gömrük iĢi üzrə qanunlar, normativ hüquqi və inzibati aktlar, gömrük 

qaydaları və prosedurları barədə bütün zəruri informasiyanın verilməsi, milli orqanlarla digər dö-

vlətlərin gömrük xidmətləri və ticarət birlikləri ilə bütün zəruri hallarda əməkdaĢlıq məsələləri 

nəzərdə tutulmuĢdur. Konvensiyanın məqsədi təkcə gömrük xidmətinin malların bir yerdən baĢqa 

yerə hərəkətini asanlaĢdırmaq ehtiyacını təmin etməkdən deyil, həm də gömrük qanunvericiliyi və 

gömrük nəzarətinin müddəalarına əməl edilməsinə səmərəli Ģəkildə yardım göstərlərin iĢlənib hazır-
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lanmasından ibarətdir. Bundan əlavə, Konvensiyanın preambulasın-da göstərilir ki, ÜGT-in norma-

yaradıcılıq fəaliyyətinin məqsədi razılaĢdırılmıĢ və uy-ğun gömrük sistemlərinin daha yüksək 

səviyyəsinin təmin edilməsi, iqtisadi və texniki amilləri nəzərə almaqla gömrük texnikası və 

gömrük qanunvericiliyinin inkiĢafı və təkmilləĢməsi iĢində yaranan problemlərin öyrənilməsindən 

ibarətdir. 

ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində iĢlənib hazırlanmıĢ normaların əksəriyyəti beynəlxalq 

müqavilələrdə – beynəlxalq gömrük konvensiyalarında, yəni Razılığa Gələn Tərəflər üçün məcburi 

olan dövlətdaxili göstəriĢlər və ya qərarlar əsasında tərəflər üçün hüquqi cəhətdən məcburi olan 

beynəlxalq gömrük konvensiyalarında təsbit olunur. Beynəlxalq gömrük konvensiyaları bir tərəfdən 

gömrük praktikasının tələblərini nəzərə alır, digər tərəfdən isə gömrük iĢi sahəsində üzv-dövlətlər 

üçün məqbul olan beynəlxalq-hüquqi normaları müəyyən etməklə gömrük iĢinin gələcək inkiĢaf 

yollarını təyin edir. (4, s. 178) 

ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində gömrük iĢi sahəsində ümumi, universal bey-nəlxalq gömrük 

konvensiyaları iĢlənib hazırlanmıĢdır. Bunlara aiddir: Yüklərin göm-rük tariflərində təsnifatı üçün 

nomenklatura haqqında 1950-ci il tarixli Konvensiya, Yüklərin gömrük məqsədilə 

qiymətləndirilməsi haqqında 1950-ci il tarixli Konvensi-ya, Gömrük prosedurlarının 

sadələĢdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü il tarixli Konvensiya (Kioto Konvensiyası) 

(1999-cu il redaksiyasında), Beynəlxalq Yük DaĢımaları (BYD) kitabçasını tətbiq etməklə beynəlx-

alq yük daĢınmaları haqqında 1975-ci il (1997-ci ildə yenidən baxılmıĢ) tarixli Gömrük Kon-

vensiyası, Müvəqqəti idxal üçün ATA karneti haqqında 1961-ci il tarixli Gömrük Konvensiyası, 

Müvəqqəti idxal haqqında 1990-cı il tarixli Konvensiya, Yüklərin təsnifatının və kodlaĢdırılması-

nın harmonikləĢmiĢ sistemi haqqında 1983-cü il tarixli Konvensiya, Gömrük hüquq pozuntularının 

xəbərdar olunması, təhqiq edilməsi və aradan qaldırılması ilə bağlı inzibati yardım haqqında 1977-

ci il tarixli Beynəlxalq Konvensiya və s.  

Bütövlükdə, 170-dən yuxarı üzv-dövlətə malik ÜGT universal beynəlxalq təĢki-lat olmaq eti-

barilə gömrük iĢi sahəsində beynəlxalq əməkdaĢlığa kömək edilməsinə xidmət edir. Bu təĢkilat 

tərəfindən 20-dən artıq beynəlxalq müqavilə və gömrük iĢi sahəsində beynəlxalq münasibətləri 

tənzimləyən 50-dən yuxarı tövsiyə xarakterli qətnamə iĢlənib hazırlanmıĢdır.  

Göstərilən beynəlxalq gömrük konvensiyaları arasında Gömrük prosedurlarının 

sadələĢdirilməsi və harmonizasiyası haqqında 1973-cü il tarixli Kioto Konvensiyası və 1999-cu il 

Protokolu xüsusi qeyd edilməlidir. Bu Konvesiya özünün çoxsaylı əlavələri ilə birlikdə, haqlı olar-

aq, dövlətlərin öz aralarındakı gömrük münasibətlərində özünəməxsus davranıĢ məcəlləsi hesab 

edilə bilər. Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurasının himayəsi altında hazırlanan bu Konvensiya əsas mətnin 

19 maddəsindən və hüquqi nöqteyi-nəzərdən Konvensiyanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan və hər biri 

ayrı-ayrılıqda öz xarakterinə və əhəmiyyətinə görə müstəqil konvensiyalara bərabər tutulan 31 

Əlavədən ibarətdir.  

Konvensiyada gömrük qaydaları və prosedurlarının tətbiqi zamanı öncədən Ģəffaflıq, açıqlıq 

və ardıcıllıq, maraqlı tərəflərə gömrük iĢi üzrə qanunlar, normativ hüquqi və inzibati aktlar, gömrük 

qaydaları və prosedurları barədə bütün zəruri informasiyanın verilməsi, milli orqanlarla digər dö-

vlətlərin gömrük xidmətləri və ticarət birlikləri ilə bütün zəruri hallarda əməkdaĢlıq məsələləri 

nəzərdə tutulmuĢdur. Konvensiyanın məqsədi təkcə gömrük xidmətinin malların bir yerdən baĢqa 

yerə hərəkətini asanlaĢdırmaq ehtiyacını təmin etməkdən ibarət deyil, həm də gömrük qanunver-

iciliyi və gömrük nəzarətinin müddəalarına əməl edilməsinə səmərəli Ģəkildə yardım göstərməkdir. 

Beynəlxalq ticarətdə sürətli dəyiĢikliklər, qloballaĢma və informasiya texnologiyası gömrük 
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idarələrini, baĢ verən dəyiĢikliyi nəzərə almaqla, öz gömrük qaydaları və prosedurlarını çevik 

dəyiĢdirməyə məcbur edir.  

26 iyun 1999-cu il tarixdə Brüssel Ģəhərində ÜGT-nin 94-cü sessiyasında iĢtirak edən dü-

nyanın 114 gömrük xidmətlərinin nümayəndələri yekdilliklə Kioto konvensiyasına Əlavə Protokol 

(Brüssel Protokolu) qəbul etdilər. Brüssel Protokoluna müvafiq olaraq yeni Kioto konvensiyasının 

məqsədi  Razılığa gələn Tərəflərin tətbiq etdikləri beynəlxalq ticarət və beynəlxalq mübadilənin 

digər növlərinə ziyan vura bilə-cək gömrük qayda və prosedurları arasında fərqlərin aradan qal-

dırılması, beynəlxalq ticarət iĢtirakçılarının gömrük qayda və prosedurlarının yüngülləĢdirilməsi, 

sadələĢdi-rilməsi və harmonizasiyasında tələbatlarının qane edilməsi, gömrük xidmətlərinin kom-

mersiya praktikası, inzibati-təsərrüfat idarəetməsinin forma və metodlarında mühüm dəyiĢikliklərə 

adekvat təsir göstərməsi imkanından ibarətdir.  

ÜGT çərçivəsində iĢlənib hazırlanmıĢ Malların təsviri və kodlaĢdırılmasının harmoni-

kləĢdirilmiĢ sistemi haqqında 1983-cü il tarixli Beynəlxalq Konvensiya (Brüssel Konvensiyası) da 

gömrük məsələləri ilə bağlı bir sıra münasibətləri tənzimləyir. Həmin Konvensiyanın iĢlənib hazır-

lanması və qəbul edilməsini Ģərtləndirən əsas səbəblərdən biri ondan ibarət olmuĢdur ki, beynəlxalq 

ticarətdə texnoloji tərəqqi və dəyiĢikliklər yeni tələblərə cavab verən mal qruplarının lazımi de-

tallaĢdırılma dərəcəsini artıq təmin edə bilməyən 1950-ci il dekabrın 15-də Brüsseldə bağlanan 

Gömrük tariflərində malların təsnifatı üçün nomenklatura haqqında Konvensiyada mühüm dəyiĢi-

klərin edilməsini zəruri etmiĢdir. Konvensiya 20 maddə və Konvensiyanın ayrılmaz hissəsi sayılan 

Əlavədən ibarətdir. Konvensiyanın ən mühüm məqsədləri malların qiymətləndirilməsində maksi-

mum uyğunluğun əldə edilməsindən, gömrük tarifləri üzrə danıĢıqların aparılmasının 

sadələĢdirilməsindən ibarətdir. Konvensiyanın 1-ci maddəsinə görə «malların təsviri və ko-

dlaĢdırılmasının harmonikləĢdirilmiĢ sistemi» dedikdə, əmtəə mövqelərini, submövqelərini, onlara 

aid olan rəqəmli kodları, bölmələrə, qruplara və submövqelərə edilən qeydlərin, həmçinin harmoni-

kləĢdirilmiĢ sistemin Ģərhi üçün Konvensiyanın Əlavəsində göstərilmiĢ əsas təsnifat qaydalarını 

özündə birləĢdirən nomenklatura baĢa düĢülür.  

Dövlətlərin gömrük münasibətləri təcrübəsində mühüm məsələlərdən biri ÜGT-nin bütün 

üzv-dövlətləri üçün ümumi olan gömrük hüquq pozuntularının aradan qaldırılmasının təmin 

edilməsindən ibarətdir. Bu aspekt dövlətlərin gömrük xidməti əməkdaĢlığının mühüm 

istiqamətlərindən biri kimi, hələ Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurası yarandığı andan onun əsas məsələləri 

sırasında idi və bu barədə ilk tövsiyələr hələ 1953-cü ildə qəbul edilmiĢdir. Lakin dövlətlərin 

gömrük qaydaları pozuntusu və qaçaqmalçılıqla mübarizə sahəsində qarĢılıqlı münasibətlərini 

tənzimləyən ümumi hüquqi əsas 9 iyun 1977-ci il Nayrobi Ģəhərində Gömrük hüquqpozmalarının 

qarĢısının alınması, təhqid edilməsi və aradan qaldırılmasına dair qarĢılıqlı inzibati yardım haqqında 

Beynəlxalq Konvensiyanın qəbul edilməsi olmuĢdur. Konvensiyanın mühüm xüsusiyyəti ondan 

ibarətdir ki, onun müddəaları hətta bu Konvensiyada iĢtirak etməyən dövlətlərdə də faktiki olaraq 

tətbiq olunur. 23 əsas maddə və 11 əlavədən ibarət olan Konvensiya 21 may 1980-ci ildə qüvvəyə 

minmiĢdir. Əlavələrdə bu məsələlər qeyd olunmuĢdur: xüsusi informasiyanın toplanması və 

qarĢılıqlı mübadiləsi; gömrük xidmətləri tərəfindən hüquqi hərəkətlərin yerinə yetirilməsinin təmin 

olunması; gömrük hüquq pozuntularına qarĢı mübarizədə qarĢılıqlı asılılıq və s. Konvensiyanın Pre-

ambulasında qeyd olunur ki, gömrük qanun və qaydalarının pozulması təkcə dövlətlərin iqtisadi və 

fiskal maraqları əleyhinə istiqamətlənməmiĢdir, həm də bütün sosial sferaya təhlükə yaradır. Bu 

xüsusən narkotik vasitələr və psixotrop maddələrin, o cümlədən hər bir ölkənin milli dəyəri olan 

mədəni sərvətlərə aiddir. Ümumilikdə Konvensiya ümumi qayda kimi, birincisi, gömrük qayda-

larının pozulmasına qarĢı mübarizədə bərabər, tarazlaĢdırılmıĢ hüquqi köməyin təqdim olunması 
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prinsipini müəyyən edir, ikincisi, Razılığa gələn Tərəflər Konvensiyaya müvafiq olaraq belə kömək 

göstərərkən, dövlət suverenliyi, dövlət təhlükəsizliyi meyarlarına əsaslanaraq öz milli qanunver-

iciliyi çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər.  

1983-cü ilin iyun ayında Gömrük ƏməkdaĢlığı ġurasının qərarı ilə Hüquq-mühafizə Komitəsi 

yaradılmıĢdır. Komitə gömrük qaydalarının pozulmasına, ticarət dövriyyəsinin, əqli mülkiyyət 

hüquqları sahəsində pozuntulara, o cümlədən qaçaqmalçılıq yolu ilə narkotik və psixotrop mad-

dələrin qeyri-qanuni dövriyyəsinə qarĢı mübarizənin müxtəlif aspektləri üzrə tövsiyələr hazırlayır.  

Göründüyü kimi, ÜGT çərçivəsində iĢlənib hazırlanmıĢ və qəbul edilmiĢ çoxsaylı universal 

beynəlxalq normalar həm ÜGT-nin üzvü, həm də üzvü olmayan dövlətlərin qanunvericilik prakti-

kasına getdikcə daha sürətlə implementasiya olunur. Ümumilikdə gömrük iĢinin müxtəlif 

istiqamətləri üzrə beynəlxalq-hüquqi normaların tanınması kimi belə implementasiya prosesi 

tədricən inkiĢaf edir. ÜGT-nin hüquqyaradıcılığının effektiv göstəricisi üzv dövlətlərin təĢkilat 

çərçivəsində iĢlənib hazırlanan hüquqi normalara münasibətindən asılıdır. V.Moravetskinin 

fikrincə, effektliliyin formal göstəricisi qəbul olunmuĢ mətnlərin məcburi qüvvəyə minməsindən, 

xüsusən onun məcburi qüvvəsini tanıyan dövlətlərin sayından asılıdır  

Beləliklə, gömrük iĢi sahəsində ÜGT-nin əsas fəaliyyəti vahid və uyğunlaĢmıĢ hüquqi tənzim-

lənmənin tətbiq edilməsinə istiqamətlənən beynəlxalq gömrük konvensiyalarının, yəni müqavilə 

mexanizmlərinin iĢlənib hazırlanmasından ibarətdir. A.N.Kozırin hesab edir ki, gömrük münasi-

bətləri sahəsində konvensiya normalarının əhəmiyyəti, hətta onun iĢtirakçısı olmayan dövlətlər üçün 

də yüksəkdir. Belə ki, beynəlxalq müqavilələrin müddəaları həmin dövlətlərin hüquqi tənzimlənmə 

vasitələrinə birbaĢa təsir göstərir. 

Müqavilə mexanizmindən savayı, ÜGT çərçivəsində həmçinin qeyri-hüquqi mexanizmlərdən 

istifadə olunur. Bunlara ÜGT çərçivəsində müxtəlif qətnamə və tövsiyə, o cümlədən model qanun-

ların qəbul edilməsi yolu ilə tövsiyə xarakterli çoxsaylı normaların iĢlənib hazırlanması aiddir.  

ÜGT öz fəaliyyəti dövründə gömrük məsələləri üzrə çoxsaylı tövsiyəedici normalar iĢləyib 

hazırlamıĢdır. Məsələn, ÜGT ġurasının sessiyalarında yüklərə gömrük bəyannamələrinin verilməsi 

qaydaları və bəyannamələrin həqiqiliyinin təsdiq edilməsi haqqında; yüklərin gömrük məbləğinin 

müəyyən edilməsi haqqında; nəqliyyat növünün məzmununun müəyyən edilməsi üçün gömrük ad-

ministrasiyası tərəfindən koddan istifadə olunması haqqında; gömrük tranzit sistemləri arasında 

əlaqələrin müəyyən edilməsi haqqında; vahid və uzlaĢdırılmıĢ gömrük sistemlərinin nailiyyəti 

məqsədilə qəbul olunmuĢ konvensiya və digər beynəlxalq müqavilələrin irəliləyiĢi haqqında Seul 

Bəyannaməsi; gömrük əməkdaĢlarının ədalətliliyi barədə AruĢ Bəyannaməsi; yüklərin tədarükünün 

kompleks idarəedilməsi üzrə ÜGT-nin gömrük tövsiyələri; gömrük informasiyasının toplanması və 

ötürülməsini tənzimləyən milli qanunvericiliyin iĢlənib hazırlanması üzrə Tövsiyələr; risklərin 

qiymətləndirilməsinin Standart metodları; yüklərin tədarükünün beynəlxalq fəaliyyətinin 

təhlükəsizliyi və yüngülləĢdirilməsi barədə 2002-ci il; yüklərin tədarükünün beynəlxalq 

fəaliyyətinin təhlükəsizliyi və yüngülləĢdirilməsi üzrə qlobal tədbirlər barədə 2004-cü il; Dünya ti-

carətinin təhlükəsizliyinin və yüngülləĢdirilməsinin Çərçivə standartları haqqında 2005-ci il 

Qətnamələri və s. qəbul edilmiĢdir. 

ÜGT tərəfindən tövsiyəedici xarakterli normalar qətnamə formasında qəbul olunur. ÜGT-nin 

son zamanlar qəbul etdiyi Dünya ticarətinin təhlükəsizliyinin və yüngülləĢdirilməsinin Çərçivə 

standartlarının təsdiq edilməsi haqqında 2005-ci il Qətnaməsi mühüm əhəmiyyət daĢıyır. Çərçivə 

standartlarının əsas məqsədləri beynəlxalq gömrük hüququnun prinsipləri kimi yeni Kioto Kon-

vensiyasında əks olunan prinsiplərə uyğundur. Xüsusən Çərçivə standartlarında aĢağıdakı 

məqsədlər təsbit edilmiĢdir: qlobal səviyyədə malların çatdırılmasının beynəlxalq təhlükəsizliyini 
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və yüngülləĢdirilməsini təmin edən standartların müəyyən edilməsi; müxtəlif ölkələrin gömrük 

xidmətləri arasında əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi; gömrük strukturları və sahibkar birlikləri 

arasında əməkdaĢlığın möhkəmlənməsi; malların təhlükəsiz çatdırılması üzrə yüklərin fasiləsiz 

hərəkət etməsinə kömək edilməsi və s.  

ÜGT-nin fəaliyyəti çərçivəsində model mexanizmdən çox az hallarda istifadə olunur. 

Müqavilə mexanizmi ilə müqayisədə model mexanizmin əhəmiyyətli çatıĢmazlığı qeyri-hüquqi ol-

masındadır. Bundan əlavə, dövlətlər bununla bağlı heç bir məsuliyyət daĢımırlar və öz ehtimallarına 

görə model qanunlara dəyiĢiklik və əlavələr edə bilərlər. Adətən model layihələr regional inteqrasi-

ya birlikləri çərçivəsində iĢlənib hazırlanır. Belə ki, regional əsasda oxĢar maraqların üzə çıxarıl-

ması və buna müvafiq model qanunların iĢlənib hazırlanması daha asandır. Lakin inteqrasiyanın 

hüquqi tənzimlənməsində beynəlxalq birliyin maraqlılığı universal əsasda uzlaĢdırılma yollarınının 

tapılmasını da tələb edir. Məsələn, ÜGT tərəfindən əqli mülkiyyətin mühafizəsi üzrə gömrük xid-

mətlərinin fəaliyyətini tənzimləyən Əqli mülkiyyət hüquqlarının ticarət aspektlərinin qorunması 

haqqında Model qanun iĢlənib hazırlanmıĢdır. 

Beləliklə, ÜGT öz fəaliyyəti çərçivəsində praktiki olaraq bütün hüquqi forma və mexaniz-

mlərdən istifadə edir. Bu və ya digər formanın seçimi beynəlxalq gömrük münasibətlərinin spesifi-

kliyindən asılıdır. Lakin beynəlxalq-hüquqi normaların iĢlənib hazırlanmasında və dövlətlər 

tərəfindən beynəlxalq gömrük konvensiyalarının bağlanmasında müqavilə mexanizmi sözsüz ki, 

əsas sayılır.  

Bütövlükdə, ÜGT fəaliyyəti müasir beynəlxalq gömrük əməkdaĢlığı probleminin, o cümlədən 

gömrük iĢində hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması məsələlərinin həll edilməsinə istiqamətlənmiĢdir. 

Gömrük iĢi sahəsində hüquq normalarının uzlaĢdırılması milli hüquq sistemlərinin ümumilikdə 

uyğunlaĢdırılmasının mühüm istiqamətidir. Milli hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması vahid və eyni 

hüquqi tənzimlənmənin müəyyən olunmasına istiqamətlənən normaların iĢlənib hazırlanması yolu 

ilə həyata keçir. Milli hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması qloballaĢma ilə sıx əlaqəlidir. QloballaĢma 

obyektiv xarakter daĢıyır və müxtəlif dövlətlər və cəmiyyət arasında artan qarĢılıqlı asılılığın, 

qarĢılıqlı əlaqənin ilkin Ģərtidir. QloballaĢma müxtəlif ölkələr arasında iqtisadi, siyasi və mədəni 

təsirlərin çoxdan gedən beynəlmiləlləĢmə prosesinin yeni mərhələsidir. QloballaĢmanın əsasında 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin inkiĢafı durur, onun əsas tərkib hissəsi isə iqtisadi inteqrasiya 

prosesləridir. ÜGT-nin milli hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması üzrə fəaliyyəti təkcə gömrük iĢi sa-

həsində vahid hüquqi tənzimlənməyə istiqamətlənən hüquqi və tövsiyəedici normaların iĢlənib 

hazırlanmasından ibarət deyil, o həm də müvafiq normaların tətbiq edilməsi, Ģərhi, zəruri hallarda 

normalara dəyiĢiklik edilməsi və onlara əlavələrin olunmasının təmin edilməsi ilə məĢğul olur.  

Gömrük iĢi sahəsində vahid və standart normaların iĢlənib hazırlanmasında da ÜGT digər 

təĢkilatların belə normaların yaradılması vasitələrindən fərqlənir. Bu onunla izah olunur ki, ÜGT 

gömrük iĢi sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması üzrə müvafiq hüquqi normaların iĢlənib 

hazırlanması üzrə zəruri məsələləri daha yaxĢı müəyyən edir. Bu sahədə vəziyyətin daha dərindən 

tədqiq edilməsi, təĢkilatın üzv dövlətləri arasında məĢvərətlərin keçirilməsi və s. daha problemli 

məsələlərin dərindən öyrənilməsinə, müxtəlif ölkələrin ehtiyac və maraqlarının, onların mövqelərin-

in üzə çıxarılmasına imkan verir. Bundan əlavə, ÜGT öz sərəncamında xüsusi orqanlara malikdir ki, 

onlar da beynəlxalq gömrük münasibətlərinin bu və ya digər sferasında hüquq sistemlərinin uyğun-

laĢdırılması üzrə iĢlərin görülməsi və nizamlanması ilə məĢğuldur.  

Beləliklə, ÜGT-nin gömrük iĢi sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması üzrə fəaliyyəti 

onun əsas məqsədlərinin reallaĢmasının mühüm vasitəsidir. Bu vasitə qloballaĢma Ģəraitində 

hüququn inkiĢafının əsas müasir tendensiyaları – beynəlmiləlləĢdirmə və hüquqi inteqrasiya 
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istiqamətində inkiĢaf edir. Gömrük məsələlərini vahid tənzimləyən normaların iĢlənib hazırlanması 

nəticəsində ÜGT çərçivəsində gömrük iĢi sahəsində hüquq sistemlərinin uzlaĢdırılması bütövlükdə 

beynəlxalq ticarətin dinamik inkiĢafına, o cümlədən ÜGT-nin üzv dövlətlərində gömrük iĢinin tək-

milləĢməsinə bilavasitə kömək edir.  
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Глобализация — это неизбежное явление в истории человечества, заключающееся в 

том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и 

культурными ценностями становится более взаимосвязанным. Однако за последние 

десятилетия темпы этой глобальной интеграции стали гораздо более высокими и 

впечатляющими благодаря беспрецедентным достижениям в таких сферах, как технологии, 

средства связи, наука, транспорт и промышленность. 

Центральная идея, лежащая в основе глобализации, заключается в том, что многие 

проблемы невозможно адекватно оценить и изучить на уровне национального государства, т. 

е. на уровне отдельной страны и ее международных отношений с другими странами. Вместо 

этого их необходимо формулировать с точки зрения глобальных процессов. 
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Самый мощный фактор глобализации – экономический, проявляющийся в наличии 

транснациональных корпораций, действующих одновременно во многих странах и 

использующих новые исторические условия в своих интересах. 

Для современной экономической системы характерна множественность центров 

принятия решения. Она подвержена влиянию транснациональных сил, не подчиняющихся 

командной воле и государственному контролю. Современная мировая экономика уже 

функционирует как единая и целостная система, в которой правила игры определяют не 

столько правительства отдельных стран, сколько ведущие транснациональные корпорации 

(ТНК) и гигантские транснациональные банки (ТНБ). Транснациональные корпорации и 

банки через свои филиалы по всему миру диктуют свои правила игры и составляют основу 

глобализации. Котировка товаров на мировых биржах, цены на энергоносители и другое 

сырье во многом зависят от ТНК, а инвестиции, сделки с капиталами и банковские 

процентные ставки — от ТНБ.  

В условиях современных глобализационных процессов быстрее всего увеличивается 

объем международных финансовых операций, затем следует международное движение 

капитала (прямые инвестиции) и, наконец, международная торговля. В рамках финансового 

направления особенно стремительно растут валютные операции и объем международных 

сделок с ценными бумагами (включая производные финансовые инструменты), процесс, 

отражающий все большую секьюритизацию современных финансовых рынков (и 

внутренних, и международных). Рост прямых иностранных инвестиций превосходит темпы 

роста международной торговли, в которой опережающими темпами увеличивается торговля 

услугами, технологиями, объектами интеллектуальной собственности. 

Отметим и общую закономерность: все сферы международной экономики по темпам 

роста опережают темпы роста реального сектора, т. е. производство валового внутреннего 

продукта. 

А каковы главные проблемы глобализации? 

1. Ограничение государственного суверенитета: В условиях постоянного ослабления 

контроля правительства над принятием ключевых решений, которые могут влиять на 

экономику их стран и, соответственно, на благосостояние людей, наиболее могущественные 

транснациональные компании, межправительственные структуры и частные финансовые 

организации оказывают растущее влияние и склонны вести себя так, как будто 

правительство - это они. 

2. «Сосредоточенность на экономике»: Экономические соображения берут верх над 

соображениями политическими и социальными. Поскольку частные фирмы и 

международные и региональные межправительственные организации берут на себя главную 

роль в государственном управлении и в мировых делах, возникает опасность того, что 

экономи ческие и финансовые аспекты станут для этих организаций единственной заботой, а 

прочие важнейшие аспекты, относящиеся к социальным проблемам, здравоохранению, 

экологии, останутся без внимания. 

3. Недостаток открытости и ответственности: Правительства, государственные 

учреждения, национальные банки и прочие, традиционно отвечавшие за принятие решений о 

будущем своих стран и народов, в некоторых случаях постепенно лишаются этих 

полномочий. Многие их действия и решения контролируются, поскольку они, в соответствии 

с принципами демократии, должны отчитываться перед избирателями. Это, однако, не 

относится к транснациональным корпорациям или международным и региональным 
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учреждениям. Например, в случае нарушений прав человека такие организации практически 

невозможно привлечь к ответственности и проследить за их действиями. Кроме того, во 

многих случаях выражалось беспокойство по поводу недостаточной открытости 

существующих механизмов принятия решений. Например, во Всемирной торговой 

организации (ВТО) решения в некоторых случаях принимаются за закрытыми дверями после 

сложных процедур неофициальных и официальных многосторонних переговоров. 

Какое место должен занимать Азербайджан в глобализационных процессах? 

В связи с этим приведѐм  цитату из выступления Общенационального лидера Гейдара 

Алиева на Саммите тысячелетия в Нью-Йорке 7 сентября 2000 г.: «Азербайджан вносит свой 

вклад в позитивное развитие глобализации. Используя свое географическое положение, 

ресурсы и потенциал, имеющие геостратегическое значение мирового масштаба, моя страна 

эффективно реализует берущую начало в богатом историческом прошлом и 

ориентированную в будущее роль моста между Востоком и Западом. Мы вкладываем 

огромные усилия в восстановление Великого шелкового пути, создание транспортного 

коридора Европа—Кавказ—Азия, разработку и транспортировку на мировые рынки 

углеводородных ресурсов Каспийского бассейна. Эти проекты имеют решающее значение 

для свободного и полноценного развития государств нескольких регионов мира, они дадут 

толчок транснациональному сотрудничеству и окажут определяющее влияние на развитие 

глобальной обстановки». 

Этот подход в процессе глобализации осуществляет также на практике и Президент 

Азербайджана Ильхам Алиев, реализуя целый ряд коммуникационных, инфраструктурных, 

экономических, культурных, образовательных, экологических проектов. 

Азербайджан занимает важное географическое положение на пути кратчайших 

транспортных коридоров в евроазиатском регионе и является крупным транспортным узлом 

в единой транспортной системе Европа—Кавказ—Азия. Через Азербайджан проходит 

кратчайший путь из Европы в страны Центральной Азии и Ближнего Востока, в частности 

транспортные коридоры ТРАСЕКА и Север—Юг, автомобильная и железнодорожная 

магистрали, соединяющие бассейны Черного и Каспийского морей. На сегодняшний день 

Азербайджан имеет сложившуюся транспортную систему, которая включает в себя железно-, 

автодорожный, морской, воздушный и трубопроводный транспорт. 

Азербайджан имеет значительное количество для экспорта углеводородных ресурсов, 

активно сотрудничая с ведущими мировыми нефтяными компаниями. Так, в настоящее 

время Азербайджан подписал 27 контрактов с зарубежными компаниями на разработку 

углеводородных месторождений и структур, в которых вложено более 30 млрд дол. США 

инвестиций. Сегодня 80 % добываемой нефти и 70 % газа приходится на долю иностранных 

консорциумов, разрабатывающих месторождения страны. В результате целенаправленной 

политики по развитию нефтедобывающей промышленности в 2009 г. впервые за всю 

историю страны было добыто 50,4 млн т нефти и 23,7 млрд куб. м природного газа. В 2006 г. 

был сдан в эксплуатацию трубопровод Баку—Тбилиси—Джейхан, а с 2007 г. начался 

экспорт газа с месторождения «Шахдениз» по газопроводу Баку—Тбилиси—Эрзурум. В 

настоящее время Азербайджан обладает шестью экспортными трубопроводами, 

функционирующими в различных направлениях. Однако без участия соседних стран — 

Грузии и Турции — Азербайджану было бы проблематично поставлять нефть и газ на 

европейский и мировой рынки. И так, каждая из стран участвует в процессах глобализации и 

играет свою важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы: Азербайджан 
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как производитель нефти и газа и транзитер среднеазиатских углеводородов, Грузия и 

Турция как страны, активно участвующие в транзите углеводородов. 

SOCAR прогнозирует, что в 2015 г. объем добычи нефти в Азербайджане будет 

находиться на уровне 50—55 млн т, а газа — 30 млрд куб. м.  Наряду с этим, Азербайджан 

реализует строительство трубопровода, входящего в так называемый Южный коридор и 

предусматривающего транспортировку энергетических ресурсов Каспия в страны ЕС. 

Подписав транзитный протокол, Азербайджан и Турция сделали реальностью проект 

трубопровода TANAP (Транс-анатолийская газопроводная система), являющегося 

усеченным вариантом трубопровода «Набукко». В последние годы наряду с процессом 

добычи газа на месторождении «Шах Дениз» выявлены новые газоконденсатные 

месторождения. Открытие месторождений «Умид» и «Абшерон» расширило интерес к 

энергетическому потенциалу страны. 

Европейский союз является одним из крупнейших рынков сбыта газа. Азербайджан в 

силу своего энергетического потенциала и социально-политической стабильности 

подтвердила готовность поставлять в страны Европы 10 млрд куб. м природного газа в год. В 

ближайшем будущем ожидается увеличения данных показателей. Весьма успешно стали 

внедряться в глобальную экономику азербайджанские компании и фонды. Так, 

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики — SOCAR инвестирует 

в ряд стран, включая Турцию, Грузию, Украину, Румынию, Швейцарию, Грецию и 

Болгарию. Предполагается, что общий объем инвестиций SOCAR только в экономику 

Турции (производственное объединение Petkim) к 2017 г. может превысить 17 млрд дол. 

США. 

Являясь членом ряда региональных интеграционных объединений: ОЭС, ОЧЭС, 

ГУАМ, СНГ, Азербайджан стремится к тесной интеграции в мировую экономическую 

систему. 

Подводя итог нужно отметить, что глобализация мировой экономики является 

объективной тенденцией развития, у которой, нет другой реальной альтернативы, по крайней 

мере, в ближайшей перспективе. Экономика Азербайджана осуществлением 

крупномасштабных нефтегазовых и транспортно-коммуникационных проектов уже 

включена в процесс глобализации и является частью этой целостной системы. Но такое 

включение относится, прежде всего, к сырьевым отраслям. Поэтому, перед страной стоит 

сложная задача — построение новой экономики, экономики, основанной на знаниях. 

Современная экономика включает в себя как новые, в первую очередь, информационные 

технологии, так и новое качество рыночной среды, новые заботы государства об 

обеспечении развития образования и науки. 
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ĠQTĠSADĠ RƏQABƏT ġƏRAĠTĠNDƏ ĠNSAN RESURSLARI HƏLLEDĠCĠ AMĠL KĠMĠ 

 

Bu məqalədə insan resurslarından səmərəli istifadə edərək,onu mahiyyətini qiymətləndirərək 

necə iqtisadi uğur qazanmağın mümkünlüyündən, insan resurslarını digər resurslardan 

fərqləndirən spesifik xüsusiyyətlərdən,insan resurslarından səmərəli istifadə etmək üçün motivasiya 

sisteminin qurulmasında xarici ölkələrin təcrübələrindən istifadə olunmasından bəhs olu-

nub.Həmçinin,məqalədə insan resurslarını idarə edən rəhbərin malik olmalı olduğu qabiliyyətlər 

qeyd olunub. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КАК РЕШАЮШИЙ ФАКТОР  

В УСЛОВИЯХ  КОНКУРЕНЦИИ 

 

В данной статье освещается возможности достижения экономического успеха 

оцениванием сущности человеческих ресурс и оптимальным использованием ими, 

специфических свойствах отличающих человеческих ресурс от других, создании 

мотивационных систем для эффективного использование человеческими ресурсами путем 

использовании опытов зарубежных стран.A также в данной статье отмечены качества 

которым должен владеть руководящий человеческими ресурсами. 

Ключевые слова: человеческие ресурсы, конкурентные условия, эффективность, 
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HUMAN RESOURCE AS THE DECIDING FACTOR IN THE CONDITION  

OF COMPETITIVE ECONOMY 

 

This article highlights the opportunities of economic succes achievement by optimum using 

and estimation of the human resource essence, specific properties that differentiate human resource 

from others,creating motivation systems for effective using of human resource by using foreign 

countries experience. Also in article was written about required qualifications of human resource 

manager 

Key words: human resources, competitive conditions, efficiency, motivation, leadership 

 

Ġqtisadi rəqabətin daha da kəskinləĢdiyi hazırki vaxtda daha çox diqqət daha keyfiyyətli 

məhsul və xidmətlərin istehsalına insan resurslarında daha səmərəli istifadə etməyin mümkünlüyünə 

yönəlməlidir. Bu məqalədə rəqabət üstünlüyünün forma və prinsiplərindən bəhs olunacaqdır. 

Beləliklə, əgər hər hansı bir firma öz rəqibinin tətbiq etmədiyi bir dəyər yaratma strategiyası tətbiq 
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edirsə, o zaman bu firmanın rəqabət üstünlüyünə malik olduğunu söyləyə bilərik və əgər firma 

dəyər yaratma strategiyası tətbiq edirsə və digər firmalar üçün bu əlçatmaz olursa o zaman biz deyə 

bilərik ki, bu aramsız, uzunmüddətli rəqabət üstünlüyüdür.  

Ümumiyyətlə, insan istehsal prosesinin həm ayrılmaz bir hissəsidir, həm də ki eyni zamanda 

istehsalın hədəfidir. Ġnsan resursları termini təĢkilatdaxili və xaricdən potensial olaraq yararlana 

biləcək bütün iĢçi qrupunu, bir sözlə, yuxarı pillədəki rəhbərdən aĢağı mövqe tutan iĢçilərədək 

hamını əhatə edir. Rəqabət Ģəraitində daha böyük üstünlük qazanmaq üçün firmalar ən yeni 

idarəetmə üsullarından istifadə edərək insan resurslarının idarəedilməsini təĢkil edirlər. Rəqabət 

Ģəraitli iqtisadiyyatda texnika və texnologiyalar müxtəlif Ģirkətlərdə bəzən eyni səviyyədə olur. 

Çünki üstünlük qazanmaq istəyən Ģirkətlər yeni yaranmıĢ texnika və texnologiyalara qarĢı çevik 

reaksiya vermək məcburiyyətindədirlər. Belə olan halda bir firmanın digəri qarĢısında üstünlük 

qazanması çətinləĢir. Bu səbəbdən də yalnız öz insan resurslarını təĢkil edən iĢçi heyətindən daha 

səmərəli istifadə edən firmalar üstünlük qazanır. . 

Rəqabət Ģəraitində insan resurslarından səmərəli istifadə edən firmaların uğur qazanmalarının 

səbəblərindən biri də budur ki, digər resurslardan fərqli olaraq insan resurslarının təqlid edilməsi 

qeyri mümkündür. Belə ki, iĢçilərin iĢə bağlılığı peĢə bilgisi, problem həll etmə bacarıqları, koman-

da ruhu baĢqa firmalar tərəfində ələ keçirilə bilməz. Firmalar öz uğurlarının davamlı olması üçün 

baĢ verən yenilikləri rahat Ģəkildə qavraya bilən, lazım gəldikdə isə bu yenilikləri özü təklif edən 

iĢçilərə sahib olmalıdır. Komanda ruhu terminin mənası: - heyət üzvləri arasında qarĢılıqlı təsir 

əlaqələrini gücləndirərək bütov bir Ģəkildə firmanın strateji hədəfləri uğrunda addımlamaqdır.  

Beləliklə firmalar rəqabət Ģəraitində üstün olmaq üçün iĢçi heyətini rəqabətdə nə qədər 

əhəmiyyətli yer tuduğunun əhəmiyyətini anlamalıdırlar. Firma üçün düzgün iĢçi seçimi, düzgün 

vəzifəyə yerləĢdirilməsi, tədrislər vasitəsilə iĢçilərin peĢakarlığının artırılması, daha məhsuldar 

çalıĢması üçün iĢçiləri mütəmadi motivasiya edilməsi, bir sözlə, insan resurslarında səmərəli isti-

fadə rəqabət Ģəraitində uğur qazanmağın əsasıdır.  

Iqtisadi rəqabət Ģəraitində insan resurslarının rolundan bəhs etməzdən öncə iqtisadi rəqabət 

anlayıĢının mahiyyətinin açılması zəruridir. Ümumiyyətlə iqtisadi rəqabət iqtisadi subyektlərin 

istehsal amillərindən maksimal effektivliklə istifadə etmək uğrunda mübarizədir. Rəqabətin son 

məqsədi az xərclərlə daha yüksək keyfiyyətli əmtəə və xidmətlər təĢkil etməkdir. 

Əməyin motivasiyası dünya təcrübəsində həllinə hər zaman çox vaxt ayrılan promlemlərə 

aiddir.Əməyin  milli motivasiyasının yerli nəzəriyyəsi və təcrübəsi bir qayda olaraq müəyyən 

olunmuĢ maaĢ dərəcələrinə və vəzifə məvaciblərinə əsaslanan əməyin ödənilməsinə yönəlib və az 

effektivdir.Bu səbəbdən müəssisələrdə əsasən də irilərində əməyin motivasiyası sitstemlərini 

hazırlayarkən artıq dünya praktikasının topladığı təcrübədən istifadə etmək lazımdır. 

Bazar iqtisadiyyatında sənaye cəhətdən inkiĢaf etmiĢ ölkələrin çoxunda əməyin motivasiyası 

sisteminin müxtəlif modelləri sırasında yapon, amerikan, fransız, ingilis, alman, isveç modellərini 

ayırmaq olar. 

Yapon modeli əmək məhsuldarlığının artması, əhalinin yaĢayıĢ səviyyəsinin o cümlədən 

əmək haqqının səviyyəsinin artması nisbətində onları qabaqlamağı ilə xarakterizə olunur. Sa-

hibkarlıq aktivliyinə həvəsləndirmək məqsədi ilə dövlət tərəfindən cəmiyyətin mülkiyyət 

təbəqələrinə ayrılmasına ciddi nəzarət tədbirləri qəbul edilmir. Bu modelin mövcud olması ancaq 

cəmiyyətin bütün üzvlərinin milli Ģüurunun yüksək inkiĢaf etməsi milli prioritetlərin konkret in-

sanın maraqlarından üstün olması ölkənin rifahı naminə əhalinin müəyyən maddi qurbanları ver-

məyə sahib olması sayəsində mümkündür  
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Yaponiyada əməyin stimullaĢdırılması sistemi digər sənayecə inkiĢaf etmiĢ ölkələrlə 

müqayisədə olduqca çevikdir. Ənənəvi olaraq 3 faktoru nəzərə alaraq qurulur: PeĢə hazırlığını, yaĢı 

və əmək stajını. Fəhlənin, mühəndisin aĢağı və orta səviyyə rəhbərlərin maaĢları bu faktorlardan 

asılı olaraq tarif Ģəbəkəsi üzrə yerinə yetirilir. 

Əməyin motivasiyasının Amerikan modeli sahibkarlıq fəaliyyəti fəallığının hər cür 

həvəsləndirilməsinə və əhalinin fəal hissəsinin varlanmağına yönəlib. Model əhalinin sosial mədəni 

xüsusiyyətlərinə hər birinin Ģəxsi müvəffəqiyyətə nail olmağa yönəlməsinə və eləcə də yüksək 

iqtisadi rifahına əsaslanır. ABġ-da əməyin motivasiyası sisteminin əsasında əmək haqqı durur. 

Əməyin motivasiyasının Fransız modeli strateji planlaĢdırma və rəqabətə həvəsləndirmə çevik 

vergi sistemi daxil olmaqla çox sayda müxtəlif iqtisadi vasitələrlə xarakterizə olunur. Strateji plan-

laĢdırmanın bazar mexanizminə daxil olunması onun fərqli cəhətidir. Fransız modelində bazar 

münasibətlərinin bazisi məhsulun keyfiyyətinə bilavasitə təsir göstərən rəqabət əhalinin mala və 

xidmətə olan tələbatını ödəmə istehsalın xərclərinin azaldılmasıdır 

Əməyin motivasiyasının alman modeli: Onun mərkəzində öz maraqları ilə müstəqil ic-

timaiyyət qarĢısında məsuliyyətini tam baĢa düĢən insan olduğuna əsaslanır. Ġqtisadi mənada aza-

dlıq cəmiyyətin maraqlarının baĢa düĢülməsi və istehsal istehlak sistemində öz yerini tapmaqdan 

ibarətdir 

Əməyin motivasiyasının Ġsveç modeli milli gəlirin əhalinin az təminatlı təbəqəsinin xeyrinə 

yenidən bölüĢdürməklə mülkiyyət bərabərsizliyini azaldan güclü sosial siyasətlə fərqlənir. 

50-ci illərdən baĢlayaraq Isveç həmkarlar Ġttifaqları kollektiv əmək müqavilələrinin yenidən 

bağlanması danıĢıqlarında bərabər əməyə bərabər əmək haqqı minimal və maksimal ölçülərdə əmək 

haqqı arasında olan uyğunsuzluğu azaltmaq prinsiplərinə əsaslanan həmrəy əmək haqqı adlandırılan 

siyasəti həyata keçirirlər. 

Ġnsan resurslarından səmərəli istifadə etmək üçün onun digər resurslardan fərqləndirən 

xüsusiyyətlər haqqında məlumatlı olmaq zəruridir. Bu xususiyyətlər aĢağıdakılardır: 

1)Ġnsan resursların dəyiĢən dəyərli olma xususiyyəti: Ġnsan resursları dəyər yaratdığı ölçüdə 

dəyərlidir. Ġnsan fərqli vəzifələrdə fərqli Ģəkildə faydalı ola bilər. 

2)Ġnsan resurslarının məhdud olma xüsusiyyəti:.Məhdud olma bir firmanın sahib olduğu insan 

resurslarının digər firmalarda olmaması  mənasında baĢa düĢülməlidirDəyərli lakin digər 

müəssisələrdə də mövcud olan insan resursları rəqabət zamanı üstünlük əldə etməyə imkan verməsə 

də rəqbətdə uduzmağın qarĢısını alır 

3)Ġnsan resurslarının təqlidsiz olma xüsusiyyəti: 

Hər hansı bir müəssisə və təĢkilatın iqtisadi rəqabət Ģəratindən insan resurslarından səmərəli 

istifadə etməsi məsələsindən bəhs edərkən bu qurumun Ġdarə rəhbərinin, menecerinin Ģəxsi 

keyfiyyəti və nüfuzundan bəhs etmək zəruridir. Ġdarə rəhbərinin psixoloji keyfiyyəti birinci 

növbədə, psixoloji proseslərlə, psixoloji mexanizmlərlə bağlıdır. Çünki o, rəhbər iĢçi olmazdan 

qabaq Ģəxsiyyətdir, insandır, insana xas olan bütün keyfiyyətlər onda da olmalıdır. Əlbəttə, burada 

yaxĢı, ülvi keyfiyyətlər nəzərdə tutulur. Təəssüf ki, baĢqa keyfiyyətlər də az olmur. Bununla belə 

idarə, təsərrüfat rəhbəri psixoloji xüsusiyyətləri sosial - lider, intellektual - lider və inzibatçı - lider 

xüsusiyyətlərinə, əlamətlərinə malik olmalıdırlar. «Lider» sözü əmək kollektivlərində adamlar çox-

luğuna, kütlələrə böyuk təsir etmək qabiliyyəti, istedadı mənasında iĢlədilir. 

Əmək kollektivlərində iĢçilərin sosial rolu birinci növbədə onların digər üzvlərə, iĢin mövcud 

və gözlənilən nəticələrə münasibətində özünü göstərir. Sosial rolun ifadəsi müəyyən hüquqlar, 

vəzifələr və gözləmələrlə bağlıdır. Lakin ayrı-ayrı iĢçilər müxtəlif maddi və mənəvi dəyərlərə malik 

olduqlarına, əməyə münasibətdə fərqləndiklərinə görə (intizamlı və intizamsız) öz rolunu eyni 
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dərəcədə icra edə bilmirlər. Bundan baĢqa, hər bir iĢçi, mütəxəssis özünün xarakterindən, 

təbiətindən, iĢə münasibətindən asılı olaraq kollektivin problemlərinin, vəzifələrinin həllində "in-

strumental" rol adlanan rolu (əlaqələndirici - koordinator, nəzarətedici, ideyaların generatoru, 

sadəcə icraçı, köməkçi və s.) icra edir. 

Liderlik anlayıĢı rəhbər, idarəetmə və menecer anlayıĢı ilə bağlıdır. Lakin menecerə vəzifə, 

liderə - sosial təsir etmə baxımından yanaĢılır. Vəzifə liderliyə səbəb olur, bu formal (rəsmi) lid-

erdir. Lakin qeyri formal liderlər də olur. Formal və qeyri formal liderlər hakimiyyət hüquqi, ha-

kimiyyət əlaqələri, hakimiyyət təsirinə, bir sözlə, hakimiyyət mənbəyinə görə də bir-birindən 

fərqlənirlər. Lider əlində olan hakimiyyət imkanlarından iĢin səmərəli getməsi üçün maksimum isti-

fadə etməlidir. Bununla belə menecerlə lider arasında digər fərqli cəhətlər də vardır. Məsələn, 

menecerdə - peĢəkarlıq, liderdə - ruh yüksəkliyi, menecerdə - inzibatçı, liderdə - innovator, 

menecerdə - nəzarətçi, liderdə - etimad hissi və s. üstünlük təĢkil edir. Ona görə də liderlərin dav-

ranıĢını, liderlik keyfiyyətini öyrənməyin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu baxımdan liderlik keyfiyyəti 

nəzəriyyəsi ən mürəkkəb nəzəriyyələrdən biridir. Liderlik psixoloji (emosional), fizioloji, intel-

lektual, Ģəxsi iĢgüzar keyfiyyətlərlə müəyyən edilir. 

Yuxarıda göstərilən hər üç əlamət rəhbər iĢçinin bir növ universal əlamətləri sistemidir. Lakin 

hər bir təsərrüfat rəhbərində bu universal əlamətlər sisteminin strukturu standart olmur. Bu struktura 

istər - istəməz iĢçinin iradə gücü, iradə keyfiyyəti (həlledici və cəsarətliliyi və s.) də təsir köstərir. 

Bu keyfiyyətlər rəhbər iĢçinin inzibatçı funksiyasının icrası zamanı özünü daha aydın Ģəkildə 

göstərir. Ġnzibatçı lider rolunu rəhbər iĢçi ya yaxĢı təĢkilatçı, kollektiv rəhbəri kimi, ya da sözün ən 

pis mənasında inzibatçılıq (mənəm - mənəmlik) qaydasında icra edir. Son hal iĢçilər tərəfindən, 

bütün xalq tərəfindən mənfi hal kimi qiymətləndirilir. Rəhbər iĢçi sosial - lider qaydasında adam-

ların arzu və tələbatına qayğı ilə yanaĢmaq, onların psixoloji xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla iĢi 

təĢkil edir. Bu, sosial - liderin nüfuzunu əhəmiyyətli dərəcədə artırır, adamlarda ən yaxĢı emoslya-

lar, pisslər doğurur. Bu, yalnız sosial - liderin vəzifə keyfiyyətindən deyil, onun etik və psixoloji 

keyfıyyətindən, böyük vətəndaĢlıq hissindən irəli gəlir. Ġntellektual-liderlik üçün baĢlıca keyfıyyət 

onun elmi biliyi, yaddaĢı, hadisə və faktları dərindən bilməsi ilə müəyyən edilir. Həmin keyfıyyət, 

təxəyyül, təfəkkür təsərrüfat məsələlərinin həlli üçün ən vacib Ģərtlərdən biridir. Burada mücərrəd 

təfəkkürlə yanaĢı, təfəkkürün konkretliyi, iqtisadi təfəkkür mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Rəhbər iĢçi 

müstəqil mühakimə yürütməyi, təsərrüfat məsələlərini yaradıcı Ģəkildə həll etmək, mürəkkəb 

situasiyalardan baĢ çıxarmağı və dəqiq qərarlar qəbul etməyi bacarmalıdır. Bütün yuxarıda 

deyilənlərin hər üçü rəhbər iĢçi üçün zəruri olan, ayrılmaz müqəddəm Ģərtlərdir. Bunlar həmçinin 

rəhbər iĢçinin nüfuz mənbələrini təĢkil edir, Çünki nufuz yalnız vəzifəyə, tabeçilikdə olanlara onun 

inzibati təsirə görə deyil, Ģüurlu inamından, necə deyərlər, könüllü inamından irəli gəlir. Təcrübə 

göstərir ki, inzibati qaydada inam həmiĢə keçici olur və uzun müddət davam etmir.  
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