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MULTİKULTURALİZM MÜASİR DÖVRDƏ SÜLHÜN TƏMİNİ KİMİ 

 

Prof. A.N.Abbasbəylinin “Multikulturalizm yeni dünya qaydasında” mövzusunda məqaləsində 

multikulturalizmin mahiyyəti və bəşəriyyətin müasir inkişafında əhəmiyyəti açılıb göstərilir. 

Müəllif müxtəlif xalqların, mədəniyyət və dinlərin dinc yanaşı yaşamasında multikulturalizmin 

vəziyyəti, yeri və rolunu təhlil edir. 

Açar sözlər: dünya, multikulturalizm, millətlər, mədəniyyət, xristian, müsəlman, dialoq, din, 

sivilizasiya, məkan. 
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МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ - КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРА 

 В СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В статье профессора А.Н.Аббасбейли «Мультикультурализм в современных условиях: 

состояние и перспективы» раскрывается сущность мультикультурализма в условиях совре-

менного миропорядка. 

Автор подробно анализирует сущность мультикультурализма, его роль и место в со-

временном обществе. В статье подчеркивается, что в нынешних условиях альтернативы 

мульикультурализму нет. 

Ключевые слова: мир, мультикультурализм, народов, культура, христиан, мусульман, 

диалог, религия, цивилизация, пространство. 
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MULTICULTURALISM - AS A SOURCE OF PEACE IN MODERN PERIOD 

 

The article by Professor A.N.Abbasbeyli “Multiculturalism in the new world order” reveals the 

essence of multiculturalism and its importance for modern human development. 

The author analyzes the state of the place and role of multiculturalism in the peaceful coexist-

ence of different peoples, cultures and religions. 

Keywords: world, multiculturalism, nations, culture, christian, muslim, dialog, religion, civili-

zation, place. 

 

Müasir dövrdə dünyada cərəyan edən siyasi proseslər və mövcud qlobal tendensiyalar 

kontekstində multikulturalizm anlayışının aktuallığı getdikcə artır. Bəşər tarixinə nəzər salsaq görərik 

ki, mədəniyyətlərarası dialoq ibtidai icma quruluşundan başlayaraq insanların həyatına bu və ya digər 

dərəcədə nüfuz etmişdir.Cəmiyyətdə qarşılıqlı anlaşmanın və ya əksinə, ziddiyyətlərin yaranmasında 

dialoqdan lazımınca istifadə edilib-edilməməyi onun sonrakı inkişafına mühüm təsir 

göstərmişdir.Tək bir insanın hiss və duyğularını başqaları ilə bölüşmək imkanı onun fiziki və əqli 

sağlamlığının mühüm amillərindən biridir. Deməli, iqlimi, coğrafi ərazisi rəngarəng olan Yer planet-

inin 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 in-
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diyədək yürüdülməkdədir. Deməli, cəmiyyət həyatında vacib sayılan multikultural dialoq bu gün də 

qlobal mühitdə üstünlüyünü saxlamaqdadır.  

Biz bu gün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq millətlərin və xalqların həyat və yaşam fəlsəfəsini 

mədəniyyətlərin və geniş coğrafi ərazidə yaşayan xalqların birgəyaşama fəlsəfəsi əvəz edir.Belə 

meyllər bəzən qloballaşma, bəzən inteqrasiya adlandırılır, bəzən isə ümumiyyətlə bu tendensiyaların 

heç biri qəbul edilmir. Lakin necə adlandırılmasından 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 yanaşmalı və müasir dünyanın birgəyaşayış 

prinsiplərinin məsuliyyətini anlamalıdırlar. 

Alimlərin fikriycə, ―bütün siyasi, milli və mədəni fərqlərə və ziddiyyətlərə rəğmən, bəşəriyyət, 

faktiki olaraq, ümumi həyata malikdir, onun ayrı-ayrı hissələri sıx tamasdadır. Qərb və Şərq, xristian, 

müsəlman, Çin ... dünyası fasiləsiz və sıx ünsiyyətdədir‖. 

Son onilliklərdə mədəniyyətlərarası dialoq daha böyük əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Sivili-

zasiyalar arasında dialoq, mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq gələcəyə aparan yeni yolun 

başlanğıcıdır. Beynəlxalq problemlərə, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların müxtəlif məsələlərinə 

dair dialoq anlaşılmazlıqları aradan qaldırır, mövqeləri yaxınlaşdırır və beynəlxalq aləmdə hüquq 

bərabərliyinin və sülhün bərqərar edilməsi yolu ilə millətlərin və dövlətlərin hüquqlarının daha yaxşı 

təmin edilməsi üçün zəmin yaradır. Mədəniyyət standartlarının yayılması, etno-mədəni müxtəlifliyin 

və özünəməxsusluğun qorunub saxlanması ilə bərabər, multikulturalizm və ünsiyyətin inkişafı xüsusi 

aktuallıq kəsb edir.   

Bəşəriyyətin bütün tarixi multikultural dialoq üzərində qurulmuşdur. Dialoq bütün həyatımıza 

nüfuz edir. Mədəniyyətlərarası dialoq qarşılıqlı fəaliyyətə, qarşılıqlı yardıma, qarşılıqlı 

zənginləşməyə olan tələbatdan irəli gəlir.Bu baxımdan multikultiralizm obyektiv zərurət və 

mədəniyyətlərin inkişafının şərti kimi çıxış edir.Mədəniyyətlərin dialoqu qarşılıqlı anlaşmanı nəzərdə 

tutur, anlaşma isə vəhdətə aparır. Göründüyü kimi,  multikultural proses yalnız qarşılıqlı anlaşma 

əsasında və eyni zamanda yalnız hər bir mədəniyyətin fərdiliyi əsasında mümkündür. Bütün bəşər 

mədəniyyətlərini birləşdirən ümumi cəhət isə onların sosiallığı, yəni insani və bəşəri olmasıdır. 

Yüzilliklərin və minilliklərin, xalqların, millətlərin və mədəniyyətlərin qarşılıqlı anlaşması bütün 

bəşəriyyətin, bütün bəşər mədəniyyətlərinin mürəkkəb vəhdətini (bəşər mədəniyyətinin mürəkkəb 

vəhdətini),  bəşər ədəbiyyatının mürəkkəb vəhdətini təmin edir. Vahid dünya mədəniyyəti mövcud 

deyildir, lakin bütün bəşər mədəniyyətlərinin vəhdəti mövcuddur, o isə humanist başlanğıc kimi 

bəşəriyyətin mürəkkəb vəhdətini təmin edir.  

Vurğulamaq vacibdir ki, müxtəlif sivilizasiyalar arasında dialoq yalnız mədəniyyət əsasında 

mümkündür. Mədəniyyət milli səviyyədə istənilən dövlət-millətin bünövrəsi olduğu kimi, region 

ölkələri məkanında və qlobal müstəvidə beynəlxalq mədəni-humanitar əməkdaşlıq bütün sivilizasiya 

üçün olduqca  səmərəli vasitədir.  

Bu gün multikulturalizm bütövlükdə bəşər sivilizasiyasının inkişafının başlıca aspektlərindən 

biri olaraq qalır.Regionumuzda əsrlər və minilliklər boyunca mədəniyyətlərin qarşılıqlı 

zənginləşməsi əsasında regional sivilizasiyanın unikal kaleydoskopu təşəkkül tapmışdır.Görkəmli 

şərqşünaslar R.Landa və S.Prozorov göstərirlər: ―Əvvəl Rusiya imperiyasının, sonra isə SSRİ-nin 

tərkibinə daxil olan müsəlman əhalinin yaşadığı ərazilər uzun müddət bir-biri ilə dialektik əlaqədə 

inkişaf etmiş, onları məskunlaşdıran xalqlar həm maddi şərait, həm də mənəvi həyat sahəsində bir 

çox ortaq cəhətlərə malik olmuşlar. Vahid geosiyasi məkan çərçivəsində ictimai quruluş, məişət, 

mədəniyyət, mənəvi dəyərlər sahəsində inteqrasiya prosesləri getmişdir‖.  

Qarşılıqlı fəaliyyət, mədəniyyətlərarası dialoq prosesi mürəkkəb və qeyri-müəyyən xarakter 

daşıyır.Bu, onunla bağlıdır ki, milli mədəniyyətin bütün elementləri toplanmış yaradıcı dəyərlərin 

əxz edilməsində fəallıq göstərmir. Milli təfəkkürün bu və ya digər tipinə yaxın mədəni dəyərlər əxz 

edilərkən mədəniyyətlər arasında dialoq prosesi daha fəal surətdə cərəyan edir. Mədəniyyətin inkişaf 

mərhələlərinin nisbəti, toplanmış təcrübə də mühüm rol oynayır.Hər bir milli mədəniyyətin daxilində 

müxtəlif komponentlər diferensiasiyalı şəkildə inkişaf edir.     
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Müasir dünyada bir sıra səbəblərdən mədəniyyətlərarası dialoq daha da mürəkkəbləşmişdir. 

Fundamental problemlərin müasir təzahürləri də müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri 

ilə bağlıdır.Bu problemlərin həllinin  xüsusiyyəti onun mədəniyyətlərin sistematik dialoqu 

çərçivəsində cərəyan etməsindən ibarətdir.Bu problemlərin həlli mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin  

zamana və məkana görə qloballaşmasını nəzərdə tutur, öz növbəsində o da bütün mədəniyyətlərin 

bir-biri ilə qarşılıqlı təsir vasitəsilə özünürealizəsinə şərait yaradır.Beləliklə, bu sahədə 

mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir mexanizminin özü mühüm problemə çevrilir. Mədəniyyətlərin 

qarşılıqlı təsiri mədəni müxtəlifliyin qorunub saxlanması vasitəsi kimi çıxış edir. Qapalılıq 

mədəniyyətin məhvinə aparıb çıxarır. Müasir mədəniyyətlər çoxsaylı və davamlı mədəni qarşılıqlı 

təsir nəticəsində formalaşmışdır.  

Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 118-ci sessiyasında (7 may 2008-ci il) qəbul edilmiş 

―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 qarşılıqlı surətdə istisna edən sivilizasiyaların mövcud-

luğu kimi təsvir olunur. Mədəniyyətlərarası dialoq konsepsiyası dünyaya belə baxışdan irəli gələn 

stereotipləri aradan qaldırmağa kömək göstərə bilər, çünki o, ...  qloballaşma şəraitində mədəni 

özünüeyniləşdirmələrin daha da mürəkkəbləşdiyini vurğulayır. Onlar bir-birinə qarışır və çoxlu 

müxtəlif mənbədən olan elementləri ehtiva edir.Beynəlxalq münasibətlərə mədəniyyətlərarası dialoq 

ruhunun nüfuz etməsi yeni şəraitdə səmərəli nəticələr verir. Beləliklə, mədəniyyətlərarası dialoq 

münaqişələrin qarşısının alıınmasına və nizamlanmasına təkan verə, barışığı və ictimai etimadın 

bərpasını dəstəkləyə bilər‖. 

Ağ kitabın ideyaları son bölmədə ümumiləşdirilərək aşağıdakı müddəada təcəssümünü 

tapmışdır:―Mədəniyyətlərarası dialoq sürətlə inkişaf edən Avropa üçün yeni sosial və mədəni 

modelin qurulmasının həlledici tərkib hissəsidir‖. 

Bu gün Avropa məkanında plüralizm, sosial həmrəylik, insan hüquqlarının hərtərəfli müdafiəsi 

ideyaları geniş yayılmışdır.Mədəniyyətlərarası dialoqa dəstək məqsədi güdən ümumi siyasət bu 

dəyərlərə əsaslanır. Multikulturalizm  beynəlxalq siyasətin əsas anlayışlarından birinə çevrilmişdir. 

O, gündəlik həyatda mədəni müxtəliflik dəyərlərinin tətbiqi üçün əsas, mədəniyyətlərin 

müxtəlifliyindən cəmiyyət çərçivəsində istifadə vasitəsi kimi nəzərdən keçirilir. Multikultural proses 

habelə cəmiyyət daxilində münaqişələrin qarşısının alınmasının profilaktik metodu, mədəni 

müxtəlifliyin doğurduğu təhdidlərə siyasi cavab, sosial təbəqələşməyə, stereotiplərə, irqçiliyə və ayrı-

seçkiliyə qarşı mübarizə vasitəsi kimi nəzərdən keçirilə bilər.  
Avropa Şurası və onun üzvü olan dövlətlər təşkilatın qurulduğu  1949-cu ildən bəri və xüsusilə 1990-cı 

illərdən etibarən cəmiyyətlərin mədəni müxtəlifliyin çağırışlarına uyğunlaşdırılması məqsədilə daha fəal 

addımlar atmağa başlamışlar. 

Bu çağırışlar yalnız etnik azlıqların mövcudluğu ilə deyil, həm də qloballaşmanın və artan miqrasiya 

axınlarının qitəyə təsiri ilə şərtlənir. Müxtəliflik anlayışına müraciət beynəlxalq birlik üçün təxirəsalınmaz 

vəzifəyə çevrilmişdir. Bütün cəmiyyətlər, bir tərəfdən, mədəni müxtəlifliyə hörmətlə yanaşmağa can atmalı, 

digər tərəfdən, toplum daxilində  qarşılıqlı etimad mühiti yaratmalıdır. Avropa Şurasının üzvü olan ölkələrin 

dövlət və hökumət başçıları hələ 2005-ci ildə Varşavada keçirilən Üçüncü Sammitdə bəyan etmişlər ki, 

―müxtəliflik qarşılıqlı zənginləşmə mənbəyinə çevrilməlidir‖, siyasi, mədəniyyətlərarası və dinlərarası dialoq 

dəstəklənməlidir.  

Mədəniyyətlərarası dialoq və qarşılıqlı anlayış, plüralizm və tolerantlıqla yanaşı, müasir dövrün 

çağırışlarının adekvat cavablandırılmasının səmərəli vasitələridir, buna görə də bütün səviyyələrdə dövlət 

orqanları, vətəndaş cəmiyyəti, dini icmalar, KİV, özəl qurumlar və ayrı-ayrı şəxslər həmin vasitələrdən düzgün 

istifadə etməyi öyrənməlidir.        

Avropa Şurasının mədəniyyətlərarası dialoqa dəstək strategiyasının əsasını ―Faro Bəyannaməsi‖ təşkil 

edir. Bu strateji sənəddə ilk dəfə mədəniyyətlərarası dialoqa dəstək tədbirlərinin əsas prinsipləri və 

komponentləri açıqlanmışdır. Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlər belə  bir ortaq yanaşmanı ifadə etmişlər ki,  

mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində yürüdülən siyasət mədəniyyət, gənclər,  immiqrasiya və təhsil, şəhər 
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planlaşdırması və təhlükəsizlik, KİV 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 şəxslərin ümumi vəzifəsi kimi nəzərdən keçirilməlidir. 

―Faro Bəyannaməsi‖  ―Mədəniyyətlərarası dialoqa dair Ağ kitab‖ın yaranmasına təkan vermişdir. ―Ağ 

kitab‖ mədəniyyətlərarası dialoq mövzusuna dair bir sıra sahələr üzrə Avropa Şurasının hüquqi və siyasi 

standartlarına, habelə əməli təcrübə nümunələrinə yol açmalıdır. Eyni zamanda, bu sənəd mədəniyyətlər 

arasında gündəlik qarşılıqlı təsiri gerçəkləşdirən müxtəlif qrupların mənafelərini əks etdirir.  

Bütün iştirakçıların və tərəflərin mövqelərinin vahid sənəddə ümumiləşdirilməsi Avropa Şurasına, 

dövlət və qeyri-hökumət qurumlarına müxtəliflik dəyərlərinin dəstəklənməsində və sosial həmrəyliyin təmin 

edilməsində mədəniyyətlərarası dialoqun rolunu, bu istiqamətdə uzunmüddətli perspektivləri dəqiq ifadə 

etməyə imkan verərdi. 

―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. Müasir cəmiyyətlər məhz universal insan hüquq 

və azadlıqlarına söykənir.Hüquq və azadlıqlar siyasi təsisatların ruhunu və siyasi mədəniyyəti müəyyən edir, 

sosial etimadı təmin edir.Onlar Avropada dəyərlərin həmrəyliyini təcəssüm etdirir. 

Bizim fikrimizcə, multikulturalizm özünüifadə azadlığı və qabiliyyəti, habelə başqa fikirləri dinləməyə 

hazır olma və imkan tələb edir.Müxtəlif mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arasında dialoq dünyaya və real 

gerçəkliyə müxtəlif yanaşmaların dərkini inkişaf etdirmək, iştirakı, yaxud seçim azadlığını artırmaq, 

bərabərliyə və insan ləyaqətinə təkan vermək, yaradıcılıq proseslərini və birgə tədbirləri gücləndirmək və ayrı-

ayrı şəxslərin və  cəmiyyətlərin başqaları ilə hörmətcil dialoq vasitəsilə təkmilləşmək və dəyişmək 

qabiliyyətini dəstəkləmək məqsədi güdür.  

Multikulturalizm habelə ünsiyyət və barışığın səmərəli vasitəsi kimi çıxış edərək müxtəlif məqsədləri 

yerinə yetirə bilər.O, münaqişələrin və gərginliyin artmasının qarşısının alınması, dövləti və siyasi inkişafda 

stereotiplərə qarşı mübarizə və müxtəlif mədəni və dini icmalar  vasitəsilə birliklərin yaradılmasının 

asanlaşdırılması üçün önəmlidir.              

Sivilizasiyalararası dialoq baxımından dini aspekt də böyük önəm kəsb edir.Müasir cəmiyyətlərdə çox 

zaman dini mənsubiyyət mədəniyyətlərarası münaqişələrin aşkar mıənbəyi kimi nəzərdən keçirilir.Bu, xüsusilə 

Avropanın müxtəlif hissələrində ciddi ayrı-seçkilik təzahürlərinə məruz qalan müsəlman mühacirlərə 

aiddir.Lakin din öz-özlüyündə mütləq münaqişə mənbəyi deyildir. Mədəni eyniləşdirmə zamanı dini amil, o 

cümlədən  multikulturalizm baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Həyatın mənası haqqında bir çox dini 

konsepsiyalar zəngin dünya mədəni irsinin tərkib hissəsidir.Xristianlıq, iudaizm, islam və digər dini cərəyanlar 

dünya tarixinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.Lakin hansısa dinə mənsubiyyətini etiraf edən hər bir şəxs kompleks 

eyniləşdirmə ilə fərqlənir, o isə yalnız dinlə məhdudlaşmır. Buna görə də dini amil  multikulturalizmin digər 

aspektlərindən təcrid olunmamalı,bu aspektə tolerant və açıq şəkildə müraciət olunmalıdır.  

Multikulturalizm bərabərhüquqlu subyektlərin fəal qarşılıqlı təsirini nəzərdə tutur. Mədəniyyətlərin və 

sivilizasiyaların qarşılıqlı təsiri həm də müəyyən ortaq mədəni dəyərlərə söykənir.Bu gün mədəniyyətlərarası 

dialoq müharibə və münaqişələrin baş verməsinin qarşısını 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 

əməkdaşlığına ciddi ehtiyac duyur.Bu ehtiyacı nəzərə alan Azərbaycan hökuməti multikulturalizmin təbliğində 

mühüm  rol oynamaqdadır.Son illərdə ölkəmiz dünya xalqları arasında dialoqun təşviqində və inkişafında fəal 

iştirak edir.Bu gün real coğrafi və geomədəni imkanlara malik olan Azərbaycan həm Avropa Şurasına, həm də 

İSESCO-ya üzv olan yeganə dövlətdir. Azərbaycanın həm islam dövlətləri, həm də Qərb ölkələri ilə möhkəm 

dostluq münasibətləri vardır.Bütün bunlarla yanaşı, Azərbaycan müxtəlif etnosların və millətlərin, fərqli 

dinlərə sitayiş edən insanların tarixən mehriban dostluq və qardaşlıq şəraitində yaşadığı tolerant bir 

ölkədir.Bunu son illərdə Azərbaycan paytaxtında mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində keçirilmiş rəngarəng 

tədbirlər də təsdiqləyir. 2011-ci ildən etibarən paytaxtımızda hər iki ildən bir təşkil edilən Ümumdünya 
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Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu təkcə respublikamızın geosiyasi əhəmiyyəti ilə deyil, həm də ölkəmizin 

müxtəlif etnosların və millətlərin, fərqli dinlərə sitayiş edən insanların tarixən mehriban dostluq və qardaşlıq 

şəraitində yaşadığı tolerant məkan olması ilə bağlıdır (3). 

Azərbaycanda milli və dini dözümlülüyün, tolerantlığın yüksək səviyyədə olması artıq faktdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev cənablarının Sərəncamı ilə 2016-cı ilin 

―Multikulturalizm ili‖ elan olunması bu istiqamətdə atılmış növbəti mühüm addımdır. Sərəncamda xüsusi 

vurğulanır ki, ―tarixi İpək yolunda yerləşən Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu məkan olaraq, 

əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və konfessiyaların 

nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı diyar kimi tanınıb. 

Ölkəmizdə multikulturalizm artıq alternativi olmayan həyat tərzinə çevrilib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 

Mərkəzinin yaradılması müasir dövrdə respublikamızda gerçəkləşdirilən siyasətin tolerantlıq prinsiplərinə bu 

gün də sadiq qalmasının bariz nümunəsidir.Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci 

Qlobal Forumunun 2016-cı ildə Bakı şəhərində keçirilməsi barədə qərar qəbul edilməsi dünya ölkələrinin 

Azərbaycandakı multikultural mühitə olan münasibətinin real ifadəsidir‖.         

Müvafiq dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birini multikulturalizm  ideyasının elmi-nəzəri 

tədqiqi, onunla bağlı dəyərlərin təbliği və təşviqi təşkil edir. Multikulturalizm problemləriniun öyrənilməsi 

zamanı multikulturalizmin tarixi təkamülü və müasir perspektivləri dərindən araşdırılmalı, tolerantlıq, başqa 

mədəniyyətlərə hörmət, mədəniyyətlərarası dialoq vasitəsilə münaqişələrin qarşısının alınması məsələləri geniş 

tədqiq edilməlidir.    
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BASICS OF IRAN'S NUCLEAR POLICY 

 

 Iran's nuclear program is now becoming an important part of our lives. Iran recently has become 

the most important spoken country. Medium-sized regional countries, which have strategic importance such as 

Iran to be in nuclear armament efforts doubtfully, have the potential to create an impact, which upsets the bal-

ance of power and security equation in the Middle East. Iran emphasizes the need to consider the distinction 

between nuclear weapons and nuclear energy in nuclear policy. Iran has reported clearly that it wants to ac-

quire nuclear energy. 
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İRANIN NÜVƏ SİYASƏTİNİN ƏSASLARI 

 

İranın nüvə proqramı artıq həyatımızın əhəmiyyətli bir parçası olmuşdur.İran son aylarda haqqında 

danışılan ən mühüm ölkə olmuşdur. İran kimi Stratejik əhəmiyyətə sahib orta miqyaslı regional güclərin nüvə 

silahına sahib olmağa çalışması şübhəsiz Yaxın Şərqdəki güc tarazlığını və təhlükəsizlik tənzimləmələrini alt 

üst edici bir təsir yaratma potensialına malikdir. İran nüvə siyasətinda nüvə silahı və nüvə enerjisi arasındakı 

fərqin nəzərə alınması lazım olduğunu vurğulayır. İran nüvə enerjisi əldə etmək istədiyini açıqca bildirir. 
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ОСНОВЫ ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Ядерная программа Ирана становится важной частью нашей жизни. В последнее время Иран 

стал самой важной обсуждаемой страной. Региональные страны среднего размера, имеющие стра-

тегическое значение в области усиления их ядерного вооружения, такие как Иран, на деле имеет весь-

ма сомнительный потенциал для создания воздействия, которое приведет к нарушению баланса сил, 

равенства и безопасности на Ближнем Востоке. Иран подчеркивает необходимость учитывать раз-

личие между ядерным оружием и политикой ядерной энергетики. Иран четко обозначил свое стрем-

ление получить ядерную энергию.  

Ключевые слова:Ближнему Востоку, Иран, Яберная программа, Великие державы, МАГАТЭ. 

 

 

Due to its resources and radical form of government, Iran is one of the most controversial countries in 

Middle East. Since the mid-1980s, Iran has been accused of trying to produce nuclear weapons by the US and 

other Western countries and therefore is considered as a threat to regional and world peace by the US. Alt-
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hough Iran transferred nuclear technology from the west in the past, real cause of the accusation stems from 

the fact that Iran cannot be controlled fully by the West. The official views on the Iranian nuclear (announced 

by the state authorities) are stated on the basis of separation of nuclear energy and nuclear weapons. Iran em-

phasizes the need take into account the distinction between nuclear weapons and nuclear energy in its nuclear 

policy. Iran indicates clearly that want to obtain nuclear energy. According to Iran, it is a right to have nuclear 

energy do not want to give up this right. Iran describes nuclear energy as the foundation of technological de-

velopment, especially  medicine, agriculture and electricity generation and wants to have using of these energy 

for peaceful purposes. There is not sufficient evidence that Iran produces energy for peaceful purposes. There 

is not sufficient evidence that Iran produces nuclear weapons but it is also difficult to prove not produce. There 

are very important reasons for Iran to have nuclear weapons. There are very important reasons for Iran to have 

nuclear weapons. Because Iran is a country experiencing constant problems with the region and the world. The 

Iranian regime is the product of The Iranian regime is the product of took place in 1979. Since the Islamic rev-

olution emerged, has began to challenge to superpowers like the United States and region states. In this direc-

tion, in the context of political Islam the revolution has adopted the policy of exporting. This situation has de-

termined Iran's position in the global system. Determination of attitudes and policies regarding Iran's nuclear 

activities is in the hands of the conservative block. Execution by the conservatives shows that this issue has the 

highest importance for Iran. This is also show that nuclear activities will be shaped in the framework of the 

mindset, request and tendency of the conservative bloc. During the period of Khatami (1997-2005) Iran is pur-

suing policy of reconciliation with the West instead of friction. This one is known that the role of Khatami's 

personality and education in Europe. Khatami has reduced tension between his country and the Western world 

with the discourse of 'Harmony of Civilizations'. Khatami period is generally a period of dialogue. Even in that 

period some observers have suggested that Iran's regime gave liberalization signals. However, Mahmoud Ah-

madinejad's accession to power launched return from this policy. Ahmadinejad is a spokesman for the hardline 

"neo-conservatives". After new president explained the uranium enrichment program which suspended by the 

EU's initiative would launch, the tension of the crisis started to rise again. Precisely in periods of crisis rising 

Ahmadinejad said by making a controversial statement that ''Israel should be wiped off the map'' and Holo-

caust should be discussed. In such a period it is expressed in claims that Iran wants to produce the atomic 

bomb, so much radical discourse created confusion in world public opinion. In short, Iran's foreign policy in 

changing the personality of Ahmadinejad has shifted from Khatami era of harmony and dialogue discourse to a 

harsh and threatening line. The resolution of the accelerating nuclear program is also seen as a manifestation of 

this policy change.  

During the period of Khatami (1997-2005) Iran is pursuing policy of reconciliation with the West in-

stead of friction. This one is known that the role of Khatami's personality and education in Europe. Khatami 

has reduced tension between his country and the Western world with the discourse of 'Harmony of Civiliza-

tions'. Khatami period is generally a period of dialogue. Even in that period some observers have suggested 

that Iran's regime gave liberalization signals. However, Mahmoud Ahmadinejad's accession to power launched 

return from this policy. Ahmadinejad is a spokesman for the hardline " neo-conservatives". After new presi-

dent explained the uranium enrichment program which suspended by the EU's initiative would launch, the ten-

sion of the crisis started to rise again. Precisely in periods of crisis rising Ahmadinejad said by making a con-

troversial statement that ''Israel should be wiped off the map'' and Holocaust should be discussed. In such a 

period it is expressed in claims that Iran wants to produce the atomic bomb, so much radical discourse created 

confusion in world public opinion. In short, Iran's foreign policy in changing the personality of Ahmadinejad 

has shifted from Khatami era of harmony and dialogue discourse to a harsh and threatening line. The resolu-

tion of the accelerating nuclear program is also seen as a manifestation of this policy change.  The Iranian nu-

clear program began in 1957 with the signing of the Agreement for Cooperation Concerning Civil Uses of At-

oms (or Atoms for Peace Program) (3). The program was an initiative of the Eisenhower administration in or-

der to strengthen U.S.-Iranian technical, academic, social, and economic ties. The program provided for instal-

lation of U.S. equipment in Iran, the supply of technical training to Iranian scientists, and provisions for a sup-

ply of fuel to power a series of nuclear reactors. The ultimate goal of these closer ties was to create a stable 
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Iran to maintain order in the Gulf, be friendly to U.S. interests in the region, and deny the Soviets influence 

over the region‘s oil supply and strategic locations. Iran signed the Nuclear Nonproliferation Treaty in 1968, 

thus, agreeing not to pursue nuclear weapons in exchange for assistance in developing and maintaining a 

peaceful nuclear energy program. This program was expanded under President Gerald Ford. His administration 

brokered a deal that offered Iran the opportunity to acquire a reprocessing facility, thereby providing the Shah 

with the ability to develop a complete nuclear fuel cycle and a means for produce fuel for nuclear weapons(4). 

In 1975, this program was expanded under the oversight of Henry Kissinger and Hushang Ansari to include the 

acquisition of an additional eight reactors. Such ties extended to Europe as well, with Germany and France also 

making billions of dollars for the sale of reactors, fuel, and the training of scientists. 

Iran's Nuclear Facilities and Features:(6) 

- Bushehr Nuclear Power Station; Facility that is planned in 1974 creating the first step of Iran's nucle-

ar program with the German technical support. Construction of the facility was stopped because of the Islamic 

Revolution in 1979, but In 1992, it could begin to work here by the agreement signed with Russia. There are 

two pressurized water reactor in the facilities. 

- Isfahan Uranium Conversion Facility; Iran is trying to convert the uranium mine into three formats in 

the work here. The hexaflurid gas used in gas centrifuge, uranium oxide gas is used to provide fuel to the reac-

tor and metal gas used in the cores of nuclear bombs (IAEA was particularly disturbed by this, because me-

thane is not required for Iran's reactors). Throughout the facility, miniature neutron source reactor (the ANC), 

subcritical reactor (LWRC), heavy water reactors (the HWZP), uranium conversion facility (UCF), the fuel 

manufacturing plant (FMP), the fuel plate production facility (FPFP) are available. 

- Natanz Uranium Enrichment Facility; Facility stopped works in 2003 but the activities were resumed 

at a later time here. In 2003, the IAEA has said in the samples taken in the report that uranium enriched at a 

level that will be used in making nuclear weapons. Iran has denied the charge and he claimed that the sample 

taken from abroad. Later the work of independent auditing firms has emerged that Iran was right. Throughout 

Natanz facilities; Fuel Enrichment Plant (FEP) are available.  

-TEHRAN Research Reactor; It was established in 1967 with US support. It was used by taking fuel 

from the United States and Argentina until the middle of 2012. It is alleged to Iran is using this reactor to pro-

duce nuclear weapon. As of 2012 it began to use their fuel rods. In the facilities; There are Molybdenum, Io-

dine and Xenon radioisotope production facility (the MIX Facility), Tehran research reactor (TRR) and Jabir 

Ibn Hayan Multipurpose laboratories (JHL).  

- FORDOW Fuel Enrichment Plant; It is claimed that Iran enriches uranium in these plants. It was 

built in 2006. It is said that the works are made in the main laboratory which is alleged under a mountain and 

plants are revealed by satellite images.  

- ARAKAN Heavy Water Plant; Works on heavy water are carried out in this facility which is released 

in 2002 by investigation of  satellite images of the American. The plutonium used in the production of nuclear 

bomb-making enters the areas of heavy water. However, in 2004, Iran said to IAEA that he wouldn't make this 

type of production. But numerous times requested permission to inspect the facility not allowed. Ensuring co-

operation with Western states in recent years, Iran has allowed the inspection of facilities.  

Producing mass destruction weapons and nuclear program activities has become the most important is-

sue in Iran's foreign policy in the last  years. Iran's state identity, local search and position in the global system 

complicate and refine the said issue. Iran is a state based on the Shiite sect, its trends and demands of spreading 

religious identity in the region, relations with Israel and the United States, its close relationship with the group 

he called the US terrorist imposes a different significance and meaning for the world to Iran's nuclear efforts. 

The efforts towards becoming a nuclear power Iran have the potential to be the most important problems of the 

region. Iran's nuclear activities may drag US-Iranian relations to an undesirable level. In other words nuclear 

activities, has now become the primary factor determining the relationship of Iran and the United States. Taken 

into consideration US entered the search for hegemony over the world after September 11, it is possible to ap-

preciate the efforts of the state such as Iran with features to become a nuclear power a situation that could re-
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sult in a confrontation cases. For this reason, the international community is following very closely the attitude 

of the countries of the world on this issue and Iran's nuclear efforts.  

Iran's nuclear program is the most important issue to be in trouble at the moment. After Ahmadinejad 

being elected president, stopped uranium enrichment process restarted. Although claims were present hat Iran's 

uranium enrichment period would start again in the last months of Khatami period but this rhetoric was trans-

formed into action after Ahmadinejad officially came and began to enrich uranium. Iran's uranium enrichment 

policy remains subject to pressure by the EU and the US, even during Khatami era, the Western claims that 

being deceived about uranium enrichment. After Ahmadinejad was elected president changed person conduct-

ing the Iranian nuclear file. Known as more conservative and radical the former President of Iran Radio and 

Television Corporation Ali Larijani was designated instead of known as moderate Hasan Rouhani. It was esti-

mated that Larijani would conduct Ahmadinejad's nuclear file not with nuclear file but in a radical way and as 

a consequence, had converted the Iranian nuclear file into a crisis. Iranian government, was thinking of some 

countries in this process will be by his side. In particular, Russia, China, India and Japan. However, the ex-

pected results wasn't done. First, India did not vote against to report the Iranian file to the Security Council. 

Japan announced that it would follow the same line with the West on the Iranian nuclear dossier. The policy of 

Russia and China is obvious on Iran's nuclear activities. They also do not want a nuclear Iran, like the West, 

but in line with commercial interests in Iran are not in favor of taking a hard stance against Iran. Russia and 

China attempt to play a balanced game between Iran and the West. 

Iran was a strong supporter of the Western Bloc and a loyal member of the Western alliance during 

Shah Mohammad Reza Pahlavi period. Shah had very close relations with the US; so that Washington reward-

ed Iran with the status of ' the most favored country' in nuclear issue. During this period, the United States and 

European countries are in the front row among the countries that Iran received technical support. However a 

fundamental shift has been experienced in foreign policy and perspective towards world of Iran by under the 

leadership of Ayatollah Khomein Islamic regime came to power. The new regime perceives the United States 

and the West as the biggest enemy and hostility to Israel. The last drop was the American diplomats taken hos-

tage by pressing US embassy in Tehran. The West ended its nuclear cooperation.  

Factors affecting Iran's nuclear program can be analyzed in two groups: The first is connected to for-

eign policy, is related by providing of the technical infrastructure of Iran's nuclear deterrence. Second, it is re-

lated to the internal politics of Iran, is about self-legitimize Iran's established order.  

Iran is a country known as having deep-rooted history and imperial past. It is the successor of the Per-

sian and Sassanid Empire. However in the last century the weak position which was in the face of the West, is 

a counterpoint to it. Unlike other Islamic nations in the past century Iran has never become a colony. But the 

Western powers make feel their effects and influence in the neck of Iran. For example, during World War II 

the Soviet Union and Britain occupied north and south of the country  for a while. In the postwar period the 

United States has been a great influence in Iran, Prime Minister Mossadegh  proposing the nationalization of 

the oil industry had been fallen from power in a coup supported by the CIA. Defensive stance taken by Iran 

against the West in the last century had led to defensive situation of nationalism in Iran. This discourse com-

bining from time to time with the Islamist argues that Iran technologically improved at least as West. In addi-

tion, as the heir of root civilizations and empires, Iran believes that it should be strong and a deterrent modern 

world for the protection of the rights and interests. That is also underlies the continuation of Iran's nuclear pro-

gram as a state policy. In addition, Iran has made nuclear program a 'national case', atomic icon was printed on 

the banknotes, 'National Nuclear Day' began to be celebrated. A new Iranian nationalism project fed with anti-

Americanism has been on the agenda. The tense atmosphere  created by the nuclear crisis  is also used to break 

opposition to the Islamic regime and to suppress their demands for democracy.  

It is frequently expressed in Islamist political circles the need to develop a nuclear capacity in Islamic 

countries against Israel's nuclear capacity. As a matter of fact, Pakistan as well as the emergence of another 

Muslim country as a nuclear power is desirable doubt in political Islamic circles. From the perspective of Iran, 

being a nuclear power in addition to being very active as a regional power in the Middle East Iran will gain 

prestige and power in the wider Islamic world.  
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The radical wing of the Islamic regime in Iran perceives democracy as a Western invention and "secu-

rity problem". The Islamic regime after the revolution set out to create a Shia sect based on the "ideal society, 

the ideal state, the ideal person", so it won a totalitarian character trying to control all areas of the community. 

Inherently, some reactions occurs in public against the authoritarianism. Especially women, pro-western, 

young people and students began to oppose the regime. According to The Economist magazine, real unem-

ployment in the country was 20%, the real inflation rate was 25%. Under these economic conditions, it is ar-

gued that Tehran administration uses nuclear crisis with The West as a tool to gather people around the regime. 

As long as nuclear crisis at the agenda and especially a possible intervention of the United States at stake, Teh-

ran's 'to cause to forget' these economic problems and claims of democratization is easier. 

      Especially fundamental changes in the world situation, after September 11, 2001 have been factors 

in the acceleration of Iran's nuclear program. US President G.VV. Bush's statement on the date in 2002 has 

been seen that sat on the US target board countries such as Iran Iraq and North Korea which he accused them 

have weapons of mass destruction. Having continuous problems with the US and caricatured the US as "Great 

Satan" Iranian authorities no doubt perceived this statement as an important warning to them. Iraq in 'The Axis 

of Evil' was invaded by the US in 2003. Failure to find weapons of mass destruction in Iraq cited as the reason 

for Iraq war has led to question marks in the Iranian authorities. That is to say, the question of 'Iraq with weap-

ons of mass destruction capability was be able to occupy by the US so easily?'  should be considered by the 

Iranian leadership. This harsh reality of international politics should also be taken into consideration in accel-

eration of nuclear program. On the other hand, still 'axis of evil' countries of North Korea's becoming a nuclear 

power de facto after the nuclear tests made in 2006 and  the US not on the agenda any other method except 

diplomacy when dealing with North Korea also duly noted in Tehran. If Tehran sits on the 'great bargain' table 

in accordance with its terms, being nuclear power status would be very useful in itself.  
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На протяжении практически всей истории человечества войны и вооруженные конфликты пред-

ставляли собой центральные события, оказывающие решающее влияние на мировую политику. В ходе 

многочисленных войн (а их за всю историю человечества было почти 15 тыс.)  разрешались накопив-

шиеся между государствами противоречия, устанавливалась новая структура международных отноше-

ний, соответствующих сложившемся в тот или иной момент соотношению политических, экономиче-

ских и военных сил, формировались различного рода межгосударственные коалиции и блоки. Соответ-

ственно военная сила рассматривалась как важнейший компонент и фактор мощи государства, а войны  

приобретали различные по форме и содержанию  характер: религиозно-межэтнические, кабинетные 

(который ведут правительства, а не народы), династические, локальные, коалиционные, региональные, 

мировые, превентивные, партизанские, колониальные и др. 

До середины ХХ века военная сила в полном соответствии с классической формулой Карла фон 

Клаузевица (начало XIX века) –  "Война есть продолжение политики иными средствами" служила од-

ним из наиболее важных и эффективных средств достижения конкретных экономических и политиче-

ских целей. В конечном счете, именно военным путем, с одной стороны устанавливались сферы влия-

ния, захватывались территории, представлявшие экономический или стратегический интерес, контро-

лировались важнейшие коммуникации, а с другой стороны - блокировались аналогичные устремления 

соперников.  

Однако со второй половины 40 - х годов прошлого столетия роль военной силы  в международ-

ных отношениях начала меняться. Это объяснялось двумя основными причинами. Первая - формиро-
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вание весьма специфической системы международных отношений, получившей название биполярной. 

Вторая - разработка и принятие на вооружение в растущих масштабах новых ядерных вооружений. 

Советско - американское противоборство стало ключевым звеном сложившейся в конце 40 - х - 

начале 50 - х годов системы международных отношений и главной движущей силой большинства про-

исходивших в ней процессов. Оно доминировало практически над всеми сколько - нибудь значимыми 

международными конфликтами и противоречиями. Вокруг этих двух сверхдержав к середине 50-х го-

дов сформировались мощные военно - политические блоки – НАТО и Организация Варшавского Дого-

вора - эти наиболее эффективные средства глобального политико - идеологического противоборства 

между западной демократией и восточным коммунизмом. И если бы не произошло принципиальных 

изменений в средствах ведения войны, то, скорее всего, через несколько лет после окончания Второй 

мировой войны произошло бы новое военное столкновение возможно даже глобального масштаба.    

Однако такое развитие событий было предотвращено появлением нового «дьявольского» ядерно-

го оружия. Колоссальная разрушительная сила  ядерных вооружений вызывала все большие сомнения 

в целесообразности применения военной силы в отношениях между двумя ведущими центрами силы - 

СССР и США в возглавляемыми ими военно - политическими блоками. Опасение, что прямое военное 

столкновение двух сверхдержав приведет к ядерной войне, последствия которой могли иметь ката-

строфический характер для всего цивилизационного мира, стало мощным средством, сдерживавшим 

развитие военного противоборства НАТО и ОВД. В период холодной войны создалась парадоксальная 

ситуация, когда по образному выражению французского социолога Раймона Арона «мир был невозмо-

жен, а война невероятна».    

Биполярный характер системы международных отношений и стратегический ядерный паритет во 

многом изменили функции и механизмы применение военной силы. Ее важнейшей задачей стало 

сдерживание потенциальной агрессии. Это сыграло важную роль в предотвращении глобального воен-

ного столкновения государств двух противостоящих систем. Использование стратегических ядерных 

вооружений для достижений каких - то конкретных политических или военных целей в отношениях 

между противостоящими общественными системами и возглавлявшими их государствами потеряло 

всякий смысл.  

Многочисленные же локальные войны и вооруженные конфликты, в частности, наиболее круп-

номасштабные из них – Корейская, Вьетнамская и Афганская,  служили своего рода пробой сил,  свое-

образными полигонами для испытания новейших военных систем, стимулировали гонку вооружений.  

Однако прекращение холодной войны в начале 90-х годов не привело к дальнейшей демилитари-

зации международных отношений, понижению роли военной силы в мировой политике. 

Наоборот, за пределами зоны демократически и экономически развитых государств военная сила 

во многом сохранила свои традиционные функции. При этом возникли новые формы и цели примене-

ния военной силы в виде так называемых миротворческих операций, ориентированных в целом на 

обеспечения геополитических и геоэкономических интересов великих держав на мировой арене.  Все 

это со всей наглядностью демонстрируется в «горячих точках» планеты. Причем угроза мировой войны 

стала в наступившем столетии более реально, чем это было в период холодной войны. К этому могут 

привести различного рода военные операции типа «принуждения к миру», «ассиметричные войны» и 

пр. 

Это связано, прежде всего, с появлением новых центров военно-политической силы, хаотизацией 

всей системы современных международных отношений. К тому же, появившееся за последние десяти-

летия словосочетание «гибридная война» (англ.:hybrid warfare) используется для осуществления един-

ства действий с применением ядерного, биологического, химического и иных видов  оружия массового 

уничтожения, а также  самодельных, в том числе и «грязных», ядерных взрывных устройств и 

средств информационной войны. 

В современных условиях этот новый подход к разрешению различного рода конфликтов на меж-

дународной арене все более становится ведущим видом войны. Хотя следует отметить, что единого для 

всех стран и военно-политических  структур термина, обозначающего согласованное применение по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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литико-дипломатических, информационно-психологических, экономических и силовых инструментов 

для достижения своих стратегических целей, в настоящее время пока не существует. Каждый центр 

силы по-своему использует новые формы этой войны, исходя из своих реальных возможностей и ко-

нечных целей. Войны XXI века будут иметь совершенно иной вид и могут вылиться в крупномасштаб-

ные «столкновения цивилизаций» с применением современных «гибридных» технологий. 

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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 This article attempts discovering and presenting the sources (origins) of food problem, which has 

become global and affecting the development of international relations. The study of this problem is relevant 

and timely, and requires further deep analysis and research in order to identify ways to solve it. 
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Глобальная продовольственная проблема - едва ли не древнейшая из всех глобальных проблем 

человечества. Голод - как крайнее ее проявление и огромное социальное бедствие - обрушивался на 

массы людей и в древности, и в средние века, и в периоды новой и новейшей истории. Об этом свиде-

тельствуют примеры Древнего Рима, средневековой Европы, России, Индии, Китая. Правда, до недав-

него времени в нашей литературе это явление оценивалось большей частью с сугубо классовых, идео-

логических позиций и, по крайней мере, для новейшего времени, напрямую увязывалось с капитали-

стическим строем.  
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Голод был самым распространенным явлением в древние времена; в мифологии индейцев Цен-

тральной Америки существовало даже божество голода. 

В средние века из-за неурожаев целые области и страны оказывались на грани вымирания или 

даже переступали эту грань. По словам известного французского историка Фернана Броделя, «на про-

тяжении веков голод возвращался с такой настойчивостью, что становился элементом биологического 

режима людей, одной из структур их повседневной жизни». [12] 

То же можно сказать и о раннем новом времени. Достаточно привести в пример частые голодные 

годы в России во второй половине XVI и в начале XVII в. «Бог насылал на нашу землю глад, Народ 

завыл, в мученьях погибая.» [11] 

Да и в XVIII в. Европа, по выражению Жозуэ де Кастро, тоже находилась в состоянии «хрониче-

ского голодания». [10] 

Голод в Бенгалии (Индия) унес 10 млн жизней, или 1/3 всего ее населения. В XIX в. Европа снова 

испытала «великий голод» из-за неурожая картофеля. А в Индии в последней четверти того же века от 

голода погибло не менее 15 млн человек. 

В наши дни авторитетными международными организациями определены медицинские нормы 

питания людей и соответственно сами понятия голод и недоедание. По оценкам ФАО и ВОЗ, пример-

ная норма питания для одного человека должна составлять 2400–2500 ккал в день. Некоторые авторы 

считают, что «среднестатистическому» жителю Земли для нормальной жизнедеятельности необходи-

мо 2700–2800 ккал в день. Разумеется, этот показатель может несколько варьировать в зависимости от 

пола, возраста, вида труда, природно-климатических условий и некоторых других факторов. Отчетли-

во выраженное недоедание наступает тогда, когда он опускается ниже 1800 ккал, а явственный голод 

– когда он проходит «критическую отметку» в 1000 ккал в день. Что же касается структуры пищевого 

рациона, то по норме он должен включать не менее 90—100 г белка в день. Питание, при котором 

недостает не только калорий, но и белков (в первую очередь животного происхождения), а также жи-

ров, витаминов, микроэлементов, называют неполноценным. Его называют также скрытым (хрониче-

ским) голодом. 

На протяжении XX в. количественные показатели питания в мире заметно улучшились. 

Еще в 1930-х гг. среднее потребление на одного человека составляло 2100 ккал, но к началу 

1960-х гг. оно возросло до 2300, к началу 1970-х гг. – до 2450 и к началу 1990-х гг. – до 

2700 ккал/сутки. В начале XXI в. этот рост продолжался. 

Конечно, такой рост был не случайным. За ним кроется, прежде всего, заметное увеличение ми-

рового производства зерна, которое произошло во многом под влиянием «зеленой революции» в раз-

вивающихся и начавшейся биотехнологической революции в развитых странах, расширения орошае-

мых площадей, улучшения селекции и агротехники и др.  

Особенно важно отметить, что в 1950-1980-х гг. производство зерна в мире опережало рост наро-

донаселения – несмотря на самый пик демографического взрыва; соответственно возросли и средне-

душевые показатели потребления. Внушительные сдвиги произошли и в двух других важнейших сфе-

рах обеспечения продовольствием – в производстве мяса и морепродуктов. 

Однако все это отнюдь не означает, что глобальная продовольственная проблема ныне уже ре-

шена. 

Во-первых, даже в благополучные десятилетия случались мировые продовольственные кризисы, 

когда продовольственная безопасность многих стран оказывалась под угрозой, а запасы продоволь-

ствия сокращались до опасного предела. Такая ситуация возникала, например, в 1972–1973 гг. и в 

1979–1981 гг. 

Во-вторых, как уже отмечалось, в 1990-х гг. произошло довольно резкое замедление мирового 

прироста производства зерна, так что прирост населения снова стал его опережать. 

Причины этого явления надо искать в сокращении пахотных угодий (в частности, из-за опусты-

нивания), что привело к увеличению малоземелья и безземелья крестьян, в обострившемся дефиците 
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пресной воды, в крайней недостаточности материально-финансовых ресурсов у большинства стран 

мира, в еще продолжающемся в некоторых регионах демографическом взрыве. 

Вот почему абсолютные показатели, характеризующие голод и недоедание, остаются в мире еще 

очень высокими. По данным ФАО, общая численность голодающих в 1980-х гг. составляла 550–

580 млн, а по некоторым другим оценкам – даже 800 млн человек. От хронического недоедания в 

начале 1970-х гг. страдало 920 млн. человек, а к началу 1990-х гг. этот показатель снизился до 

840 млн. В 2005 г. он остался примерно на том же уровне. [10] 

Недостаточная обеспеченность продовольствием, и в особенности продуктами животного проис-

хождения, отрицательно сказывается на средней продолжительности жизни людей, на их здоровье, 

физической работоспособности, сопротивляемости болезням, адаптации к современным высокотехно-

логичным производственным процессам. 

Со времени возникновения глобальной продовольственной проблемы ведутся дискуссии о путях 

ее решения. 

К 2011 году во всех развивающихся регионах, за исключением Африки к югу от Сахары, была 

решена задача сокращения вдвое доли населения, живущего в крайней нищете (данные по Океании 

недостаточны). Ведущую роль в сокращении масштабов нищеты по миру в целом сыграли наиболее 

густонаселенные страны мира - Китай и Индия. В результате прогресса, достигнутого в Китае, показа-

тель крайней нищеты в Восточной Азии упал с 61 процента в 1990 году до всего 4 процентов в 2015 

году. Прогресс в Южной Азии за тот же период было почти таким же впечатляющим: показатель 

крайней нищеты уменьшился с 52 до 17 процентов, причем с 2008 года темпы сокращения выросли. 

[10] 

Все вышесказанное свидетельствует о том, что на современном этапе развития системы между-

народных отношений продовольственная проблема - одна из глобальных проблем, требующих даль-

нейшего исследования и поиска путей решения, является интересной и актуальной для отечественной и 

зарубежной политологической науки. 
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Məqаlədə Birinci Körfəz mühаribəsi ərəfəsində bаş vеrən hаdisələr və İrаn-İrаq münаsibətləri öz 

əksini tаpmışdır. Birinci Körfəz mühаribəsi ərəfəsində bаş vеrən hаdisələrdən bаşlıcаsı 8 il dаvаm еdən və 

bölgənin siyаsi sаbitliyini sаrsıdаn İrаn–İrаq mühаribəsidir. İrаn-İrаq mühаribəsi və İrаn–İrаq münаsibətləri 

hаqqındа dolğun təsəvvürə mаlik olmаq üçün iki dövlət аrаsındа qаrşılıqlı münаsibətlərin tаrixi аrаşdırılır.  
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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ НАКАНУНЕ ПЕРВОЙ 

ВОЙНЫ В ПЕРСИДСКОМ ЗАЛИВЕ 

 

В статье отражены события накануне первой войны в Персидском заливе, а также отноше-

ния между Ираном и ираком. Во время первой войны в Персидском заливе самые основные события, 

которые потрясающее политической стабильности в регионе являетсяявляется 8 летней Ирранно-

Иракская война. Чтобы изучить отношения между двумя государствами исследован деревня истории 

взаимоотношения этих государств. 
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GЕOPOLITICАL SITUАTION ON THЕ ЕVЕ OF THЕ FIRST GULF WАR IN THЕ MIDDLЕ 

ЕАST 

In thе аrticlе, thе еvеnts thаt occurеd on thе еvе of thе "First Gulf Wаr" аnd rеlаtions bеtwееn Irаn-

Irаq аrе rеflеctеd. Thе most importаnt еvеnt thаt occurеd on thе еvе of thе "First Gulf Wаr" is thе Irаn-Irаq 

wаr which lаstеd for 8 yеаrs аnd undеrminе thе politicаl stаbility of thе rеgion. Thе history of rеlаtions 

bеtwееn thе two countriеs is invеstigаtеd to hаvе а full undеrstаnding of Irаn-Irаq wаr аnd Irаn-Irаq 

rеlаtions. 

Kеywords: "First Gulf Wаr", Irаn, Irаq, USА, Kuwаit, oil. 

 

Yаxın Şərq dünyаnın gеopolitik cəhətdən ən mürəkkəb rеgionlаrındаn biridir. Bu rеgionun zəngin 

təbiəti, əlvеrişli coğrаfi mövqеyi, tükənməz kаrbohidrogеn еhtiyyаtlаrı tаrixən böyük dövlətlərin mаrаq 

dаirəsində mərkəzi yеr tutmuşdur. XX yüzilliyin əvvəllərindən bаşlаyаrаq bu coğrаfi məkаn dаhа çox аktuаllıq 

kəsb еtmiş və bu səbəbdən dövlətlərin mаrаğını cəlb еtmişdir. Körfəz mühаribələri, böyük dövlətlərin nüfuz 

dаirələri ətrаfındа mаrаqlаrın toqquşmаsı bunun bаriz nümunəsidir. Biz bu məqаlədə həmin məsələlərin 

gеnеzisi, inkişаfı, rеаl siyаsi nəticələri və pеrspеktivlərini аrаşdırmаğа çаlışmışıq. 
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Birinci Körfəz mühаribəsinədək Yаxın Şərq rеgionundа bir sırа hаdisələr bаş vеrmişdir. Bu 

hаdisələrdən ən bаşlıcаsı 1980-1988-ci illəri əhаtə еdən İrаn-İrаq mühаribəsidir. İrаn-İrаq münаsibətlərini 

аrаşdırаrkən iki dövlət аrаsındа tаrixi dövrə nəzər sаlmаq lаzımdır. Bu tаrixi dövrü iki mərhələyə bölmək olаr: 

birinci mərhələ 1932-ci ildən bаşlаyır və 1970-ci illərin əvvəllərinə qədər dаvаm еdir. Bu mərhələ 

münаqişələrlə və rеgion dövlətlərinin bir–birinə olаn sərhədyаnı iddiаlаrı ilə xаrаktеrizə olunur və bu, İrаn və 

kеçmiş Osmаnlı impеriyаsı аrаsındа olаn coğrаfi ərаzi uğrundа mübаrizə dövrüdür. Tərəflərin hər biri dünyа 

ictimаiyyəti tərəfindən qəbul еdilən quru və su ərаzilərində öz suvеrеnliklərini sübut еtməyə çаlışırdılаr. 

Münаqişənin əsаs səbəbi iki dövlət аrаsındа Şəttül-Ərəb çаyı boyuncа kеçən sərhəd məsələsi idi. Şəttül-Ərəb 

çаyı İrаn körfəzi və okеаnlаrа olаn yеgаnə çıxış kimi İrаq üçün böyük əhəmiyyət kəsb еdirdi. İrаq dünyа 

bаzаrınа gеdən bаşqа dəniz yolunа və öz hərbi dəniz qüvvələrinin yеrləşməsi üçün bаşqа strаtеji məntəqəyə 

sаhib dеyildi. O, Şəttül-Ərəb çаyı üzərində ümumi nəzаrəti əldə еtmək istəyirdi. İrаn-İrаq аrаsındа 1937-ci ildə 

bаğlаnаn müqаviləyə əsаsən, İrаn bu sаhillər və çаyın əksər hissəsi üzərində İrаqın suvеrеn hüququnu tаnıdı. 

Bu müqаvilə yаlnız problеmi dondurmаq və ölkələr аrаsındа nisbi əməkdаşlığа təkаn vеrməyə imkаn yаrаtdı. 

Lаkin bu uzun sürmədi. Bеlə ki, müqаvilə 1969-cu ilin ortаlаrındа ləğv еdildi və bu zаmаndаn еtibаrən 

münаqişənin ikinci mərhələsi bаşlаndı. Birinci mərhələnin spеsifik xüsusiyyəti ondаn ibаrət idi ki, münаqişə 

İrаn körfəzində təsir və hеgеmonluq uğrundа mübаrizə kontеksinə kеçərək dаhа kəskin səviyyə аlmаğа 

bаşlаmışdı. (1) 

Əgər birinci mərhələdə problеm Böyük Britаniyаnın iştirаkı ilə pərdələnirdisə, ikinci mərhələdə Böyük 

Britаniyа fаktoru mövcud dеyildi. İrаn və Böyük Britаniyа rеgiondаn çıxdıqdаn sonrа hаkim dövlətə çеvrilmiş 

Səudiyyə Ərəbistаnının əhəmiyyəti dаhа dа аrtmаqdа idi. Şübhəsiz, Səudiyyə Ərəbistаnının аrbitr rolu dа 

gеnişlənməkdə idi. Lаkin İrаnlа İrаq аrаsındа konsеnsusа nаil olmаq məqsədi ilə еdilən müxtəlif dаnışıqlаr 

cəhdi iki dövlətin mövqеlərində yаrаnаn uçurum ucbаtındаn uğurlа nəticələnmədiyi üçün münаqişə dаhа dа 

dərinləşirdi.  

İrаn–İrаq mühаribəsini şərtləndirən аmillərdən biri də məhz İrаn körfəzinin təhlükəsizliyi ilə əlаqədаr 

idi. İrаq İrаn körfəzində təhlükəsizlik idеyаsını ərəb–isrаil qаrşıdurmаsı kontеkstində bütün ərəb dünyаsının 

təhlükəsizliyi idеyаsı ilə еyniləşdirirdi. Bu dа İsrаil ilə inkişаf еdən əməkdаşlıq zəminində İrаn üçün 

yolvеrilməz idi. İrаn–İrаq münаqişəsi fаktiki olаrаq İrаnın rеgiondа özünü supеrdövlət kimi göstərmək 

uğrundа mübаrizəsindən ibаrət idi. 

1937-ci ildə İrаn аrtıq körfəzdəki аdаlаrı tutmаğа hаzırlаşırdı. Bunа görə də 1937-ci il müqаviləsinin 

şərtlərini pozаrаq Şəttül-Ərəb çаyı üzərində muxtаriyyət tələb еtdi. Nəticədə Əbu Musа, Böyük və Kiçik Tonb 

аdаlаrının nеft еhtiyаtlаrını nəzаrət еtmək məqsədi ilə İrаn onlаrı işğаl еtdi.1968-ci ildən еtibаrən İrаqdа 

hаkimiyyətə gələn rеjimin həmin ərаzilərə iddiаlаrını görən İrаn öz dövlətinin hərbi gücünə və iqtisаdi 

qüdrətinə ciddi fikir vеrməyə bаşlаdı. Nеft uğrundа mübаrizə dünyаnın аpаrıcı dövlətlərinin, ilk növbədə,АBŞ-

ın ―milli mаrаqlаrınа‖ təhlükə yаrаdаn problеmlərdən olduğu üçün əvvəlcə АBŞ, аrdıncа SSRİ hаdisələrə 

diplomаtik yollа müdаxilə еtməyə bаşlаdılаr. 

İki dövlət аrаsındаkı vəziyyət 1959-cu ildə İrаqdа bаş vеrmiş üsyаn və İrаqın SЕNTO təşkilаtındаn 

çıxmаsındаn sonrа dаhа dа gərginləşdi. 

Rеgion dövlətlərinin münаqişəni dinc yollаrlа nizаmа sаlmаq səyləri Türkiyə və Əlcəzаirin vаsitəçiliyi 

ilə 1975-ci il mаrtın 6-dа OPЕC-in Əlcəzаirdə kеçirilən konfrаnsındа İrаn şаhı Məhəmməd Rzа Pəhləvi və 

İrаqın bаş nаziri Səddаm Hüsеyn аrаsındа Şəttül-Ərəb çаyının yаtаğı boyuncа İrаn-İrаq sərhədinin 

müəyyənləşdirilməsi bаrədə müqаvilə imzаlаnmаsınа gətirib çıxаrdı. Dəclə və Fərаt çаylаrının qovuşmаsındаn 

yаrаnаn Şəttül-Ərəb çаyı böyük nеft yаtаqlаrı ilə zəngindir. İrаq bu çаyın iri limаn şəhərləri Xürrəmşəhr və 

Аbаdаnın yеrləşdiyi şərq sаhillərinə iddiа еdirdi. İrаn isə sərhədin tаlvеq xətti, yəni çаy yаtаğının ortа xətti 

boyuncа çəkilməsinin tərəfdаrı idi. Şəttül-Ərəb çаyının sərhədinin müəyyənləşdirilməsi bаrədə müqаviləyə bеş 

zəmаnət sənədi də əlаvə еtdilər: birgə kommunikе; çаy boyu sərhədlərin dеmаrkаsiyаsı hаqqındа protokol; 

bеynəlxаlq sərhədlər və mеhribаn qonşuluq hаqqındа müqаvilə; sərhəddə kеçid məntəqələrinin bərpаsı 

hаqqındа protokol; sərhədlərin təhlükəsizliyi hаqqındа protokol. 1975-ci il müqаviləsi münаqişədə sаbitlik 

yаrаtdı və imzаlаnаn sənədlərlə bаğlı məsələlərin tənzimlənməsi sаhəsində əməkdаşlığın inkişаfınа, həm də 

yеni və dаhа böyük müqаvilənin hаzırlаnmаsındа səylərin göstərilməsinə təkаn vеrdi. 
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Lаkin İrаndа şаh rеjimi dеvrildikdən və hаkimiyyətə Xomеyninin rəhbərlik еtdiyi dini qüvvələr 

gəldikdən sonrа vəziyyət kəskin şəkildə dəyişdi. İrаq özünün rеgionаl plаnlаrınа rəqib hеsаb еtdiyi İrаnı 

tаmаmilə аrаdаn qаldırmаq üçün İrаndа yаrаnmış xаosdаn istifаdə еtmək qərаrınа gəldi. O, ilk növbədə, 1975-

ci il müqаviləsinin şərtlərini pozdu və bununlа dа iki ölkənin sərhədində yаrаnmış gərginlik tədricən silаhlı 

toqquşmаyа və mühаribəyə çеvrildi. 

İrаn-İrаq mühаribəsinin bаşlаnmаsınа səbəb olаn əsаs аmillər kimi ərəb-fаrs еtnik konflikti, ərаzi 

mübаhisəsi-İrаqın İrаnа qаrşı ərаzi iddiаlаrı (Xuzistаn əyаlətini ələ kеçirmək plаnlаrı, Şəttül- Ərəb çаyının 

bölünməsi problеmi, İrаqın Küvеyti öz əyаlətinə çеvirmək istəyinə qаrşı İrаnın еtirаzlаrı), sünni-şiə 

qаrşıdurmаsı, dünyа bаzаrındа nеft ixrаcı uğrundа rəqаbət, siyаsi görüşlərdə müxtəliflik və iki dövlət 

rəhbərlərinin şəxsi аmbisiyаlаrını göstərmək olаr. 

İrаn-İrаq mühаribəsi 1980-ci il sеntyаbrın 22-də İrаq ordusunun İrаnın Xuzistаn əyаlətinə hücum 

еtməsi ilə bаşlаmışdır. Mühаribənin ilk illərində İrаqın qаzаndığı uğurlаrın qаrşısı tеzliklə İrаn ordusu 

tərəfindən аlınmış və 1982-ci ilin iyununаdək İrаn işğаl olunmuş torpаqlаrını İrаqdаn gеri аlа bilmişdir. 

Növbəti 6 ildə İrаn dаhа çox hücum əməliyyаtlаrı həyаtа kеçirməyə bаşlаmışdır. Mühаribə 1988-ci il аvqustun 

20-də bаğlаnmış аtəşkəslə bаşа çаtmış və hər iki dövlət öz sərhədlərini mühаribədən əvvəlki vəziyyətə 

qаytаrmışdır. 

1980-ci ildə sеntyаbrın 17-də Səddаm Hüsеyn formаl olаrаq 1975-ci il Əlcəzаir müqаviləsini 

dеnonsаsiyа еdərək (pozаrаq) Şəttül-Ərəb çаyının şərq sаhillərini İrаq ərаzisi еlаn еdir və Əbu Musа, Böyük 

və Kiçik Tonb аdаlаrının İrаn ordulаrındаn təmizlənməsi tələbini irəli sürür. 1980-ci il sеntyаbrın 22-də İrаq 

ordusu İrаn ərаzisinə gеniş miqyаslı hərbi müdаxiləyə bаşlаyır. Mühаribənin bаşlаnmаsınа bəhаnə rolunu 

1980-cı ilin аprеlində İrаqın cənubundа Xаrici İşlər nаziri Tаriq Əzizə qаrşı həyаtа kеçirilmiş sui-qəsd 

cəhdində İrаn аgеntlərinin ittihаm еdilməsi oynаdı. Mühаribənin qəbul olunmuş bаşlаnmа tаrixi 1980-cı il 

sеntyаbrın 22-si İrаq ordusunun Şəttül-Ərəb çаyını kеçərək İrаnın Xuzistаn ərаzisinə soxulmаsı hеsаb еdilsə 

də, İrаqın özündə bu mühаribənin sеntyаbrın 4-də İrаn-İrаq sərhədindəki silаhlı qаrşıdurmа nəticəsində 

bаşlаmаsı fikri hökm sürür. (2.səh.33) 

1980-ci il sеntyаbrın 28-də BMT Təhlükəsizlik Şurаsı 479 nömrəli "İrаn və İrаq аrаsındаkı 

münаsibətlərin mövcud vəziyyəti" аdlı qətnаmə qəbul еdir. Qətnаmədə münаqişə tərəflərindən hərbi 

əməliyyаtlаrın dərhаl dаyаndırılmаsı və münаqişənin bеynəlxаlq hüquq çərçivəsində sülh yolu ilə həll 

еdilməsi, еyni zаmаndа digər dövlətlərin konfliktin gеnişlənməsi və gələcək еskаlаsiyаsınа səbəb olа biləcək 

hərəkətlərdən çəkinməsi tələb еdilirdi. 

1980-ci ilin noyаbrındа İrаq Xаrici İşlər Nаzirliyi mеmorаndum dərc еdir. Bu mеmorаndumdа İrаnın 

hərbi obyеktlərinə zərbələr еndirilməsinin səbəbləri öz əksini tаpmışdı. İrаq 1975-ci il müqаviləsinin İrаn 

tərəfindən pozulduğunu еlаn еdir və İrаnı 1979-cu ilin fеvrаlındаn 1980-ci ilin iyulunа kimi İrаqın quru və 

dəniz sərhədlərini 224 dəfə pozmаqdа ittihаm еdir. Mеmorаndumdа İrаqın hərbi əməliyyаtlаrı dаyаndırmаsı və 

tərəflərin dаnışıqlаr аpаrılmаsınа dаir rаzılığа gəlməsinin şərtləri də əks olunmuşdu. 

Mühаribənin bаşlаmаsındаn bir həftə sonrа İrаq ordusu irəliləyişini dаyаndırdı və Səddаm Hüsеyn 

İrаnа sülh dаnışıqlаrınа bаşlаmаğı təklif еtdi. Lаkin İrаn аtəşkəsə rаzı olmаdı. 

İlk dövrdə müdаxilənin gözlənilməzliyi və İrаq ordusunun sаy üstünlüyü hеsаbınа İrаn ərаzisinin xеyli 

hissəsi ələ kеçirildi. Hücum əməliyyаtlаrının həyаtа kеçirildiyi Xuzistаndа İrаq ordusunun 5 diviziyаsınа qаrşı 

İrаnın yаlnız 1 diviziyаsı döyüşürdü. İrаq rəhbərliyi mühаribəyə bаşlаyаrkən qısаmüddətli hərbi kаmpаniyаyа 

ümid bəsləyirdi. Bеlə ki, 2 həftə ərzində Xuzistаn əyаlətinin bütün şəhərləri üzərində nəzаrətin təmin olunmаsı 

plаnlаşdırılırdı. Xuzistаnın ərəb əhаlisinin irаqlılаrı dəstəkləyəcəyi və zəngin nеft yаtаqlаrının ələ 

kеçirilməsinin İrаndаkı dаxili vəziyyəti gərginləşdirəcəyi gümаn olunurdu. Lаkin bu еhtimаllаr özünü 

doğrultmаdı. 

İrаn 1979-cu il İslаm inqilаbındаn sonrа xеyli zəifləmişdi. АBŞ-lа əlаqələrin kəsilməsi isə əsаsən 

Аmеrikа istеhsаlı olаn silаhlаrlа silаhlаnmış İrаn ordusundа еhtiyyаt hissələrin çаtışmаmаsınа səbəb olmuşdu 

ki, bu dа onun hərbi imkаnlаrını məhdudlаşdırırdı. Lаkin İrаqın qətiyyətsizliyi İrаnın tеzliklə səfərbərlik еlаn 

еdərək cəbhə bölgəsinə çoxlu sаydа cаnlı qüvvə və tеxnikа toplаmаsınа imkаn vеrdi. Üstəlik, İrаq ordusu 

gözləmədiyi müqаvimətlə üzləşdi. İki ölkənin sərhədində yеrləşən Xürrəmşəhrin ələ kеçirilməsi əməliyyаtı bir 
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аy vаxt аpаrdı və İrаq üçün böyük itkilər hеsаbınа bаşа gəldi. Şəhəri yаlnız oktyаbrın sonundа ələ kеçirmək 

mümkün oldu ki, bu dа İrаq ordusunun mühаribənin əvvəlindəki yеgаnə əhəmiyyətli qələbəsi idi. Qonşu 

Аbаdаn şəhərini ələ kеçirmək mümkün olmаdı. Bеlə ki, onun blokаdаsınа yаlnız oktyаbrın ortаlаrındа 

bаşlаndı, lаkin şəhərin tаm mühаsirəyə аlınmаsınаdək İrаn uzunmüddətli müdаfiəni təmin еtmək üçün burа 

kifаyət qədər qüvvə yönəldə bilmişdi. 

İrаq zаbitlərinin düzgün qərаrlаr qəbul еtməməsi və rəqibi qiymətləndirməməsi, gеnişmiqyаslı hərbi 

əməliyyаtlаr kеçirmək təcrübəsinin olmаmаsı tеzliklə İrаq ordusunun təşəbbüsü əldən vеrməsinə və ilk 

dövrdəki uğurlаrı dаvаm еtdirə bilməməsinə səbəb oldu. Oktyаbrın sonlаrı və noyаbrdа İrаq ordusu Dəsful və 

Əhvаz istiqаmətində irəliləməyə çаlışsа dа, bu cəhdlər uğursuz oldu. Dеkаbr аyındа yаğışlаr mövsümünün 

bаşlаnmаsı və hərəkətin çətinləşməsi ilə S.Hüsеyn İrаq qoşunlаrının müdаfiə mövqеyinə kеçdiyini еlаn еtdi. 

Mühаribənin bаşlаnmаsındаn kеçən dövrdə İrаq ordusu Xürrəmşəhr, Qəsri-Şirin, Nеftşаh, Mеhrаn və Bostаn 

şəhərlərini ələ kеçirmiş, Аbаdаnı mühаsirəyə аlmışdı. 

1984-cü ilin аprеlində Səddаm bitərəf ərаzidə Аyətullаh Xomеyni ilə sülh dаnışıqlаrınа bаşlаmаğı 

təklif еtsə də, onun təklifi qəbul еdilmədi. 

1986-cı ilin pаyızındа tərəflər аrаsındа yаrаnmış vəziyyətdən istifаdə еtməyə çаlışаn İrаn mühаribəni 

qurtаrmаq üçün аşаğıdаkı şərtləri İrаqа təklif еtdi: Səddаm Hüsеynin hаkimiyyətdən gеtməsi, BƏƏS 

pаrtiyаsının siyаsi аrеnаdаn uzаqlаşmаsı, İsrаilə qаrşı mühаribədə İrаqın iştirаk еtməsi, Bаğdаddа İrаnı rаzı 

sаlаcаq hаkimiyyətin qurulmаsı. (3) 

1986-cı ilin noyаbrındа Səddаm Hüsеyn İrаn hökümətinə аçıq mürаciətnаmə göndərərək аşаğıdаkı 

təklifləri irəli sürür: tərəflərin tаm şəkildə və şərtsiz olаrаq bеynəlxаlq аləm tərəfindən tаnınmış sərhədlərə 

doğru gеri çəkilməsi, bütün hərbi əsirlərin qаytаrılmаsı, hər iki tərəf аrаsındа sülh və hücum еtməmək 

hаqqındа müqаvilə imzаlаnmаsı, tərəflərin bir-birinin işinə qаrışmаmаsı, fаrs körfəzi rеgionundа İrаn və İrаqın 

təhlükəsiz və sаbit yаşаyışının təmin olunmаsı. 

Lаkin hər iki tərəfin təklifləri hеç bir hаldа qəbul еdilmir. 

İrаq 1988-ci ilin yаz-yаyındа öz ərаzisini İrаn qoşunlаrındаn təmizləmək istiqаmətində bir nеçə uğurlu 

əməliyyаt kеçirir. Mühаribənin gələcək pеrspеktivlərini görməyən Аyətullаh Xomеyni sülhə rаzı olur.6 il quru 

mühаribəsində müdаfiə strаtеgiyаsı ilə çıxış еdən İrаq 1988-ci ilin аprеlindən hücum əməliyyаtlаrını аrtırаrаq 

48 sааt ərzində qаnlı döyüşlər nəticəsində Fаo yаrımаdаsını gеri qаytаrdı. Bu hаdisə İrаq üçün mühаribədə 

dönüş nöqtəsi oldu. Mаy аyındа İrаq qoşunlаrı irаnlılаrı Bəsrənin şərqindəki Sаlаmаnçеxа ərаzisindən 

çıxаrdılаr, iyundа isə 1985-ci ildə İrаn tərəfindən zəbt olunmuş Məcnun аdаlаrını аzаd еtdilər. İrаq iyulun 

əvvəlində Kürdüstаn əyаlətindən İrаn ordulаrını çıxаrır, аyın sonundа isə İrаn-İrаq sərhədinə dаhа dа 

irəliləyərək İrаnа məxsus bir nеçə sərhəd rаyonlаrını tutur. 1988-ci ilin аvqustundаn İrаq hərbi hissələri 

irаnlılаrа аrаmsız hücumlаr sаyəsində bir çox işğаl еdilmiş ərаziləri аzаd еdirlər. (4) 

Nəticədə Xomеyni аnlаdı ki, İrаqı məğlub еtməyə çаlışmаqdаnsа İrаnın bütövlüyünü sаxlаmаq dаhа 

vаcibdir. Əvvəl "Zəhər içərəm, аncаq bаrışığа gеtmərəm" dеyən Xomеyni dövlətinin məhv olmаq təhlükəsini 

göz önünə аlаrаq sülh dаnışıqlаrınа bаşlаmаğı qərаrа аldı. 

Mühаribə zаmаnı Frаnsа və digər qərb dövlətləri İrаqı yеni növ silаhlаrlа təmin еdirdilər. АBŞ 

mühаribə ərzində İrаqа 3,2 milyаrd dollаr həcmində yаrdım göstərmişdi. 

Dünyаnın fövqəldövlətinin, Аvropаnın əksər ölkələrinin və 3 güclü müsəlmаn dövlətinin-Səudiyyə 

Ərəbistаnı, Pаkistаn və Misirin аçıq şəkildə dəstəklədiyi İrаq İrаnа nisbətən güclü tərəf kimi mühаribəyə 

girmişdi. 

İrаnа isə Cənubi Аfrikа Rеspublikаsı, Liviyа, Аrgеntinа, Cənubi Yəmən, Suriyа (Hаfiz Əsədin 

S.Hüsеynlə аrаsındа düşmən münаsibət vаr idi. Onа görə də İrаnı dəstəkləyən ilk ərəb dövləti olur) yаrdım 

еdirdilər. Onlаrın yаrdımı əsаsən silаh sаtmаqdаn ibаrət idi. 

1980-1988-ci il mühаribəsində hər iki tərəfə yаrdım еdən dövlətlər аşаğıdаkılаr idi: SSRİ, АBŞ, Çin, 

Böyük Britаniyа, Brаziliyа, АFR, Frаnsа, İtаliyа və Şimаli Korеyа.Türkiyə, Əlcəzаir və Pаkistаn İrаn və İrаq 

аrаsındа vаsitəçilik еtməyə çаlışırdılаr. 

Bu mühаribədə İrаq АBŞ-lа yаxın əlаqələr qurmаqlа yаnаşı, ərəb dünyаsının lidеrliyinə cаn аtır. İrаq 

rеgiondа İsrаildən sonrа ikinci hərbi qüvvəyə çеvrilir. 
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Sovеt İttifаqı mühаribə dövründə nеytrаl mövqе tutаrаq hər iki tərəfi sülhə səsləyirdi. Mühаribənin 

əvvəlində SSRİ İrаqа silаh sаtışını dаyаndırsа dа, 1982-ci ildə mühаribənin İrаq ərаzisinə kеçməsi və İrаndаkı 

аntisovеt аksiyаlаrı ilə əlаqədаr olаrаq yеnidən bərpа еdir. Bununlа bərаbər SSRİ Suriyа vаsitəsilə İrаnа dа 

silаh yаrdımı еdirdi. 

1987-ci il iyulun 20-də BMT Təhlükəsizlik Şurаsı "İrаn və İrаq аrаsındаkı əlаqələrin vəziyyətinə dаir" 

598 nömrəli qətnаmə qəbul еdir. (5, səh.51) Bu qətnаmədə Təhlükəsizlik Şurаsının 1986-cı il 24 fеvrаl tаrixli, 

582 nömrəli qətnаməsinin tələbləri bir dаhа öz əksini tаpır. Qətnаməyə görə, hər iki tərəf dərhаl аtəşkəs еlаn 

еtməli, qurudа, sudа və hаvаdа bütün hərbi əməliyyаtlаr dаyаndırılmаlı, ordu hissələri bеynəlxаlq-hüquqi 

sənədlərlə təsdiq olunmuş sərhədlər çəkilməli, аtəşkəs rеjiminin təmin olunmаsı və qoşunlаrın gеri çəkilməsinə 

nəzаrət еtmək üçün BMT tərəfindən müşаhidə qrupu göndərilməli, hаbеlə 1949-cu il аvqustun 12-də Cеnеvrə 

sаzişinə əsаsən, hərbi əsirlər аzаd olunmаlı və hərbi əməliyyаtlаr dаyаndırıldıqdаn sonrа onlаrın vətənlərinə 

dönməsi təmin еdilməli idi. Həmçinin, qətnаməyə əsаsən BMT Bаş kаtibinə tövsiyə olunurdu ki, mühаribənin 

günаhkаrlаrını müəyyənləşdirmək üçün xüsusi komissiyа yаrаdılsın. (6, səh.177) 

1988-ci ilin iyulundа BMT-nin vаsitəçiliyi ilə Cеnеvrədə İrаn-İrаq dаnışıqlаrı bаşlаnır. Xomеyni BMT 

TŞ-nin 1987-ci il 598 nömrəli qətnаməsinin tələblərini qəbul еdir. İrаq bunu İrаndаn bir nеçə аy əvvəl еtmişdi. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilаtının və İslаm Konfrаnsı Təşkilаtının vаsitəçiliyi ilə 1988-ci il аvqustun 20-

də bütün cəbhələrdə аtəşkəs rеjiminin tətbiqinə bаşlаnıldı və bununlа dа mühаribə dаyаndırıldı. 

Аvqustun 20-də imzаlаnmış аtəşkəs аvqustun 25-də qüvvəyə mindi. Tərəflərdən hеç biri özünü 

məğlub hеsаb еtmədi. 1990-cı ilin oktyаbrındа İrаq-Küvеyt böhrаnındаn sonrа İrаq 1975-ci il Əlcəzаir 

müqаviləsinin şərtlərinə və tаlvеq xətti üzrə müəyyənləşmiş sərhədlərə qаyıtmаğа rаzı olur. İrаq nəzаrəti 

аltındа olаn hərbi hissələrini İrаn ərаzilərindən çıxаrır və İrаnın irəli sürdüyü digər öhdəlikləri də qəbul еdir. 

Əsirlərin dəyişdirilməsi həyаtа kеçirilir və 2 dövlət аrаsındа diplomаtik əlаqələr bərpа olunur. Mühаribə 

dаyаndırılsа dа sülh müqаviləsi imzаlаnmır, yаlnız аtəşkəs еlаn еdilir. 

Əslində Xomеyninin bаşçılıq еtdiyi İrаn hаkimiyyətinin sülhə gеtməsinin əsаs səbəbi ölkənin çox 

böyük insаn itkisi və böyük mаddi zərərlərə məruz qаlmаsı idi. Hərbi əməliyyаtlаrın gеdişində İrаn tərəfinin 

ölü olаrаq itirdiyi insаnlаrın sаyı 600 min nəfərdən çox idi. Hər iki tərəfdən 1 milyon nəfərdən çox insаn tələf 

olmuşdu. 40 mindən çox hərbçi əsir düşmüşdü. Mühаribənin hər iki tərəfə vurduğu zərərin ümumi miqdаrı 350 

milyаrd dollаr həcmində olduğu hеsаb еdilirdi. 

İrаq İrаnlа mühаribə zаmаnı Sovеt İttifаqındа yаrаdılmış rаkеtlərin hərəkət rаdiusunu gеnişləndirmiş, 

kimyəvi silаhlаrın kütləvi istеhsаlını аrtırmışdı. 

Körfəz mühаribəsi ərəfəsində mаrаqlı məqаmlаrdаn biri də АBŞ-İrаq münаsibətləri idi. 1950-ci 

illərdən еtibаrən Soyuq mühаribə dövründə İrаq SSRİ-nin müttəfiqi olduğu üçün АBŞ ilə münаsibətləri yаxşı 

olmаmışdır. АBŞ bu dövrdə İrаqın Ərəb-İsrаil mühаribəsində İsrаilə qаrşı olаn mövqеyi ilə mаrаqlаnmış, bu 

ölkənin müxtəlif ərəb və fələstinli hərbi qruplаrı dəstəkləməsindən nаrаzı olmuşdu.  

1980-ci ildə İrаqın İrаnı işğаl еtməsi ilə bаşlаyаn İrаn-İrаq mühаribəsinin ilk dövrlərində АBŞ rəsmi 

olаrаq tərəfsiz mövqеdə olmаsınа bаxmаyаrаq, İrаqа siyаsi dəstək vеrmişdi. 1982-ci ilin mаrtındа İrаnın 

müvəffəqiyyətli hücumunа cаvаb olаrаq АBŞ rəhbərliyi İrаqа köməyi аrtırmаq qərаrınа gəldi. 1979-cu ildə 

tеrroru dəstəkləyən ölkələr siyаhısınа аlınаn İrаq 1982-ci ildə siyаhıdаn çıxаrıldı və bu ölkə ilə diplomаtik 

əlаqələr quruldu. 1982-ci ildə İrаqın yеni döyüşlərdə qələbələr əldə еtməsi və İrаnın аtəşkəs təkliflərini rədd 

еtməsi ilə İrаqа olаn silаh sаtışlаrı rеkord səviyyəyə çаtdı. 1983-cü ilin noyаbrındа İrаq lidеri Səddаm 

Hüsеynin АBŞ-ın tələbləri istiqаmətində hərəkət еtməsinə cаvаb olаrаq Ronаld Rеyqаn İrаqlа əlаqələri inkişаf 

еtdirmək üçün Donаld Rаmsfеldi xüsusi bir hеyətlə Bаğdаdа göndərdi. АBŞ Ticаrət Komitəsinin icаzəsi ilə 

Аmеrikа şirkətləri İrаqа şаrbon və böcək dərmаnlаrı göndərdi. İrаq hökuməti sonrаdаn şаrbonu bioloji silаh 

proqrаmındа, böcək dərmаnlаrını isə kimyəvi silаh istеhsаlındа istifаdə еtdi. 

1988-ci ilin аvqustundа İrаn-İrаq mühаribəsini bаşа çаtdırаn аtəşkəs imzаlаndıqdаn sonrа İrаq borc 

bаtаqlığındа, xаlqı isə ictimаi pаrtlаmаnın аstаnаsındа idi. İrаqın borclаrının böyük qismi Səudiyyə Ərəbistаnı 

və Küvеytə idi. İrаq iki ölkədən də borclаrının silinməsini istədi, аncаq hər iki ölkə bu təklifi rədd еtdi. (7, səh. 

341–342) 
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Küvеyt Osmаnlı İmpеrаtorluğunun Bəsrə vilаyətinin bir hissəsi idi. Bu səbəbdən, İrаq Küvеyti özünün 

bir pаrçаsı olаrаq görürdü. Küvеyt Аvropа dövlətlərinin mаrаğını ilk dəfə 19-cu əsrin sonlаrındа аlmаnlаrın 

Bеrlin-Bаğdаd dəmiryolunun Küvеyt limаnınа qədər uzаtmаq üçün hərəkətə kеçdikləri vаxtdа çəkmişdi. 

İrаq Küvеyti OPЕC-in nеft istеhsаlı üçün təyin еtdiyi kvotаnı аşmаqlа günаhlаndırırdı. Nеft 

istеhsаlçısı olаn İrаq üzvü olduğu OPЕC-in 18 dollаrlıq qiymət siyаsətinə riаyət olunmаsını istəyirdi. Bunа 

bаxmаyаrаq, Küvеyt ilə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri dаvаmlı olаrаq nеft istеhsаlını аrtırırdı.  

Digər tərəfdən, Səddаm Hüsеyn İrаn-İrаq mühаribəsində ölkəsinə dəstək vеrmiş Ərəb ölkələri ilə 

əlаqələrin inkişаf еtdirilməsinə çаlışırdı. Bu siyаsət АBŞ tərəfindən də dəstəklənmişdir. İrаn-İrаq mühаribəsi 

zаmаnı güclü olаn İrаq-Səudiyyə Ərəbistаnı əlаqələri 1989-cu ildə də dаvаm еtdi. İki ölkə аrаsındа bir-birinin 

dаxili işlərinə qаrışmаmаq və hücum еtməmək hаqqındа pаkt imzаlаndı.  

1990-cı ilin iyul аyının əvvəllərində İrаq şikаyətçi olduğu Küvеyti kvotа siyаsəti səbəbi ilə hərbi 

hərəkаtlа аçıq şəkildə təhdid еtdi. 1990-cı il iyulun 31-də İrаq ilə Küvеyt nümаyəndə hеyətləri аrаlаrındаkı 

nеft münаqişəsi səbəbi ilə Səudiyyə Ərəbistаnının Ciddə şəhərində bir аrаyа gəldi. Bu prosеsdə Misir Dövlət 

Bаşçısı Hüsnü Mübаrək də ölkələr аrаsındа vаsitəçilik еtdi. (7) 

Bеləliklə, gеopolitik vəziyyəti, özünün zəngin təbii sərvətləri, böyük dövlətlərin nüfuz dаirəsi uğrundа 

аpаrdığı mübаrizələrin mərkəzi hеsаb olunаn Yаxın Şərq rеgionu XXI əsrdə dаhа çox аktuаllıq kəsb еdir. Bеlə 

ki, hаl-hаzırdа bu rеgiondа bаş vеrən prosеslər pеrspеktivdə rеgionun inkişаf еtməsini qəlizləşdirir. 

Ümid еtmək olаr ki, XXI əsrdə sülh tеzislərinə söykənərək hər bir dövlət, o cümlədən Yаxın Şərq 

rеgionu dövlətləri bu təlаtümlü illəri sözün bütöv mənаlаrındа аrxаdа qoyаrаq, dеmokrаtikləşməyə, stаbilliyə 

inkişаfа nаil olаcаq, bеynəlxаlq sülhə, təhlükəsizliyə və nizаmа öz töhfələrini vеrə biləcəklər. 
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 In the modern system of international relations the determination of the role African continent is the 

one of the actual topics in modern political science. The article investigates the causes of poor development of 

the African countries and their efforts to integrate into the world civilization which which reflects the 

formation of the new world.     
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Африканский континент на протяжении развития истории международных отношений был все-

гда привлекателен для ведущих держав. Однако африканские государства никогда не рассматривались 

как самостоятельные субъекты системы международных отношений. На современном этапе в эпоху 

глобальных процессов в условиях формирования нового мирового порядка государства Африки, обра-

зовавшиеся в результате деколонизации, явились миру в новом качестве и исследование развития этих 

стран и определение их роли в мировой политике является актуальной темой для современной полито-

логической науки. 
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Глобализация остается потенциально мощным и динамичным фактором экономического разви-

тия, но в настоящее время главная задача заключается в обеспечении того, чтобы глобализация «сняла 

с мели все корабли» и повысила благосостояние для всего населения мира. В условиях дальнейшего 

усиления взаимозависимости в мировой экономике, медленный и неустойчивый экономический рост, 

низкие цены на сырьевые товары и нестабильность международной финансовой системы, для развива-

ющихся стран затрудняется задача получения потенциальных выгод от глобализации. 

Развивающийся страны, которые добились успеха в развитии экономики в процессах интегра-

ции в мировую экономику, стимулировался ориентация экономики с добывающей промышленности на 

обрабатывающую промышленность и сфере услуг.   

Официальная помощь в целях развития (ОПР) играет важную роль как развитие финансовых 

ресурсов. Во многих странах Африки, наименее развитых странах, малых островных развивающихся 

государствах и развивающихся странах, не имеющих выхода к морю, ОПР остается крупнейшим ис-

точником внешнего финансирования и имеет решающее значение для достижения международных це-

лей в области развития, в том числе целей, провозглашенных в Декларации тысячелетия. 

Согласно Монтеррейским консенсусом развитые страны должны оказывать содействие разви-

тия, включая цели, провозглашенные в Декларации тысячелетия, путем предоставления надлежащей 

технической и финансовой помощи и принятия конкретных мер для достижения целевых показателей 

ОПР на уровне 0,7% ВНП для развивающихся стран и 0,15–0,2% ВНП для наименее развитых стран. 

Международное сообщество должно оказывать поддержку в развитии и укреплении механиз-

мов экономического сотрудничества между развивающимися странами, а также другим региональным 

механизмам, ориентированным на цели развития, таким, как инициатива «Новое партнерство в интере-

сах развития Африки» и Токийская международная конференция по развитию Африки. [6] 

По мнению исследователя Африки в условиях глобализации Панцерева К.А. в случае активиза-

ции интеграционных процессов внутри самой Африки может быть решением африканских проблем и 

страны Африки смогут стать равноправными членами глобального мирового сообщества. [1] 

Помощь африканским странам актуальна в ООН. Два основных центра  деятельности ООН в 

Африке расположены в Найроби, Кении, Аддис-Абеба, Эфиопии. В Африке также находятся 

многие региональные и страновые отделения учреждений системы ООН, политические учрежд е-

ния ООН, а также девять миротворческих миссий  ООН. По этой причине была принята «Новая про-

грамма Организации Объединенных Наций по обеспечению развития в Африке в 90-е годы». [7]  

В программе ООН также отмечается Стимулирование регионального и субрегионального эко-

номического сотрудничества и интеграции в Африке. 

Согласно статье 11,12 программы ООН по обеспечению развития в Африке: 

11.Африканские страны преисполнены решимости настойчиво проводить политику, направлен-

ную на обеспечение эффективного регионального и субрегионального экономического сотрудничества 

и интеграции, и в связи с этим заявляют о своей приверженности делу создания Африканского эконо-

мического сообщества, договор о создании которого был подписан руководителями африканских стран 

в Абудже, Нигерии, 3 июня 1991 года, а также обеспечения эффективного функционирования его суб-

региональных организаций, а именно Зоны преференциальной торговли для восточно- и южноафри-

канских государств, Экономического сообщества западноафриканских государств, Союза арабского 

Магриба и Конференции по координации экономического развития юга Африки. Африканские страны 

считают, что региональное и субрегиональное сотрудничество и интеграция позволят обеспечить эф-

фективное преобразование их экономики. 

12. Африканские страны привержены делу поощрения отраслевой интеграции своей экономики 

и обеспечения создания и функционирования надежных систем сельскохозяйственных, материальных, 

промышленных и организационных инфраструктур на континенте. Африканские страны сосредоточат 

свои усилия на осуществлении программ в рамках второго Десятилетия транспорта и связи в Афри-

ке и второго Десятилетия промышленного развития Африки. [7] 



28 
 

Кроме этого также были приняты в программе статьи по развитию науки и техники. Поддержка 

региональной экономической интеграции: окружающая среда, наука и техника: 

 Статья 37. Международное сообщество намеревается оказывать африканским странам под-

держку в их усилиях по созданию Африканского экономического сообщества, повышению эффектив-

ности функционирования существующих субрегиональных межправительственных организаций и реа-

лизации совместных программ и проектов. [7] 

Статья 38. Кроме того, будет оказана поддержка деятельности в целях прекращения деградации 

окружающей среды и укрепления научно-технических потенциалов африканских стран. [7] 

В число приоритетных целей Новой программы входят обеспечение ускоренного преобразова-

ния, интеграции, диверсификации и роста экономики африканских стран в целях ее укрепления в рам-

ках мирохозяйственных структур, уменьшения ее уязвимости к внешним потрясениям и повышения ее 

динамизма, переноса акцента на внутренние факторы процесса развития и укрепления опоры на соб-

ственные силы. 
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Turkey and Israel‘s diplomatic ties began deteriorating at the January 2009 World Economic 

Forum. During a heated debate with Israeli President Shimon Peres on Israel‘s Gaza offensive, then 

Prime Minister Erdogan accused Israel of barbarism, telling Peres, ―When it comes to killing, you 

know well how to kill.‖ In May 2010, Israeli commandoes attacked the Mavi Marmara, a Turkish 

humanitarian-aid vessel that tried to breach the Israeli blockade on the Gaza Strip, killing nine Turk-

ish activists on board and prompting Ankara to withdraw its ambassador to Israel. Relations worsened 

in August 2013 when Erdogan accused Israel of being complicit in the military coup that ousted for-

mer Egyptian President Mohamed Morsi. In January 2015, Erdogan said that Israeli Prime Minister 

Benjamin Netanyahu had no right to partake in an antiterrorism march in Paris after the Charlie Heb-
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do attacks given Israel‘s activities in Gaza. Erdogan‘s support for Hamas has also stunted relations 

between the two countries, and he has made few efforts to make amends. (6) 

What remained of Turkish-Israeli diplomatic niceties was shred to pieces. Erdogan called the 

raid an ―act of state terrorism.‖ He recalled Turkey‘s ambassador from Israel, downgraded diplomatic 

ties, and suspended military cooperation in 2011.(9) 

An Israeli apology was demanded, which was half-heartedly, given in a phone call by Netanyahu in 

2013. Yet Erdogan maintains that his words were taken out of context, shockingly described Zionism 

as a ―crime against humanity‖ in a March 2013 speech at a UN event.(8) 

But President Obama‘s visit in Israel was a resounding PR success, judging by various indica-

tors of Israeli public opinion, but as the dust settles, it becomes very clear that the visit was also an 

impressive diplomatic achievement. All the president‘s men can feel satisfied by the decision of PM 

Netanyahu to terminate the crisis with Turkey, caused by the initial provocation of an Islamic organi-

zation and the disproportionate Israeli reaction, leading to the death of nine Islamic radicals. 

Since December 2015 the relations between the two countries have been normalizing. Turkish 

President Recep Tayyip Erdogan commented on the recent improvement of relations between Turkey 

and Israel in December 2015, stating that, ―this normalization process has a lot to offer to us, to Isra-

el, to Palestine and also to the region... The region needs this.‖ Turkey-Israel relations had been 

strained since the 2010 Gaza Flotilla Incident, in which nine Turkish citizens were killed. 

Turkish citizens celebrated Hanukkah in a public display for the first time, on December 14, 

2015. Turkish Jews lit a large menorah in Istanbul‘s historical Ortakoy Square, and traditional Ha-

nukkah blessings were recited via loudspeaker. The head of Turkey's Jewish community, Ishak Ibra-

himzadeh, spoke at the event, which was attended by many government officials. In a statement re-

leased on December 7, Turkey's President Erdogan commented, ―I wish peace, happiness and welfare 

to all Jews, primarily Turkey‘s Jewish citizens who are an inseparable part of our society, on the oc-

casion of Hanukkah.‖(10, 11) 

In December 2015 Turkey and Israel reached ―understandings‖ aimed at normalizing ties be-

tween the two countries, following days of secret meetings in Switzerland. If signed, under the terms 

of the agreement Israel will compensate the families of the victims of the Gaza Flotilla Incident to the 

tune of $20 million, and begin discussions with Turkey concerning oil exports.
15 

As a consequence of its lack of relations with both Israel and Cyprus, Turkey found itself sidelined 

from their joint exploitation of enormous offshore natural gas discoveries in the Eastern Mediterrane-

an. The proposed pipeline system has been hailed as Turkey's entrance into the energy game. 

The 450-kilometer (280-mile) subsea pipeline would be the Middle East's most ambitious na-

tive pipeline, stretching from Israel's offshore Leviathan field, 130 kilometers west of Haifa, to the 

Turkish port of Ceyhan. The pipeline would run from a floating production, storage and offloading 

(FPSO) ship before heading northeast at an average depth of 2,000 meters (6,500 feet) along the Cyp-

riot coastline. With a capacity of 16 billion cubic meters, the initiative has been lauded as a way to 

enable Turkish (and eventually European) energy diversification away from Moscow. According to 

energy holding firm Turcas Petrol, one of the companies to place a bid on the project, the total cost 

would be around $2.25 billion. In essence, the Leviathan pipeline would require an operating depth 

rivaled only by major international initiatives such as Medgaz, South Stream and Blue Stream, and 

the cost incurred to produce energy would be among the highest in the world. This in turn would re-

quire a highly experienced international energy firm to develop the necessary infrastructure.(12, 13) 

Yet the technical obstacles are only compounded by the political constraints; few major corpo-

rations will be willing to take on the risks of a project in the politically charged environment of the 
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Eastern Mediterranean. The ideal route for an Israeli-Turkish pipeline would move along the Levan-

tine coastline, either onshore or through the shallower seabed, both of which would significantly re-

duce operating and construction costs. However, this would require the pipeline to travel through 

Lebanese and Syrian territory, where political and security risks would lead to frequent disruptions. 

Damascus and Beirut have also expressed open hostility to this option. This leaves the only alterna-

tive route traveling through Cypriot waters, which requires Nicosia's approval -- and thus, a Turkish-

Cypriot diplomatic rapprochement. Cyprus has repeatedly said that it would not sign off on the pipe-

line until Turkey, which is the sole international backer of the breakaway Turkish Republic of North-

ern Cyprus, recognized the existence of the Republic of Cyprus and moved to end the island's 40-year 

division. Resolving one of the region's most intractable and polarizing conflicts will require a good 

deal of time and energy, leaving the project's 2017 planned operating date doubtful at best. 

Prospective Bidders on the Project 

Though obstacles abound, the project has garnered a lot of interest. Of the more than 10 com-

panies that bid on the natural gas tender for the project, two are reportedly Turkish firms: Zorlu 

Group and Turcas Petrol (the latter in a joint bid with German electric utility RWE). Zorlu's bid is 

particularly interesting: Led by billionaire chairman Ahmet Nazif Zorlu, the holding group is one of 

the largest corporations in Turkey and is known to have close political connections with the AKP, 

largely to secure preferential business contracts. Soon after the AKP came to power, Zorlu Holding 

capitalized on the privatization of public land to build the massive $2.5 billion Zorlu Center on the 

prime real estate of Istanbul's European shore. In fact, Zorlu was among those caught up in the cor-

ruption probe on Dec. 17, 2013, and has been accused of violating the law in the process of gaining 

contracts for his facility. 

The company maintains major investment projects in Israel and is heavily involved in the 

power plant sector. It is notable that tensions between Israel and Turkey did not affect the group's en-

ergy operations in Israel, where it continues to expand its presence. In fact, in 2012 Zorlu invested 

$277 million in the Ashdod and Ramat Negev natural gas facilities, even receiving a large loan from 

Israeli investors. If Ankara were to push reconciliation through energy cooperation, it would make 

sense to leverage a corporation known to have close ties with the AKP leadership, especially one with 

a good deal of influence in Israel. 

Turkey and Israel appear ready to act on the opportunity to mend ties. Erdogan has likely 

judged his grand regional strategy a failure and seems willing to revert back to his traditional alliance 

structure. Confronted with rival (and in several cases, openly hostile) regimes on nearly all fronts, 

Ankara is in desperate need of a regional ally. For its part, Israel faces a level of instability on its bor-

ders that has not been seen in decades, as well as the threat of a new U.S. balance of power strategy 

centered on a resurgent Iran. The potential for a U.S.-Iranian rapprochement is pushing regional pow-

ers Turkey and Israel to consolidate their relative strength to counterbalance this emerging trend. 

Both sides have found themselves increasingly isolated, and their shared constraints and security con-

cerns are naturally pressuring them toward reconciliation. 

Defense and intelligence cooperation, in addition to more bilateral investment, will allow both 

sides to better position themselves regarding expanding Iranian influence, growing jihadist activity 

and the eventual aftermath of the Syrian civil war. Pushing the pipeline initiative provides a useful 

tool for re-establishing bilateral political cooperation, where each side can claim the necessity of en-

ergy diversification without having to face a domestic political backlash for capitulating to the other. 

The pieces are lining up to the extent that we are likely to see a package deal of sorts, where Israeli 

compensation for the Mavi Marmara and normalization of ties emerges alongside an agreement on 
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connecting energy infrastructure. Political and technical obstacles will likely place the Leviathan-

Turkey pipeline out of reach, barring an unlikely settlement of the Cyprus issue, but the project's 

short-term significance lies in the political gap it could bridge between the former allies. (12, 13, 14) 

  Besides, official visits between the two sides have been increasing: in June, Israeli Ministry of 

Foreign Affairs‘ Director General Dore Gold and his Turkish counterpart Feridun Sinirlioğlu met in 

Rome; in September, Professor Guven Sak (the head of the government-supported research institute 

of the Turkish industrialists and businessmen, TEPAV) led the first official visit to Israel by a Turkish 

political delegation; on December 3, Israeli news outlet NRG reported on a visit by Israeli Ministry of 

Foreign Affairs‘ Deputy Director General for Europe, Aviv Shiron's visit to Ankara and Istanbul in an 

attempt to warm relations between the two countries.(17) 
  

On 19 March 2016, a suicide bombing by ISIL took place in Istanbul's Beyoğlu district. 

Among those killed, two were of dual Israel-US nationality and one of Israeli nationality. 

In the aftermath of the attack the Turkish President Recep Tayyip Erdogan wrote a letter of 

condolences to Israeli President Reuven Rivlin, saying he was ―very sorry‖ to hear that three Israelis 

were killed and 10 wounded in the attack. The letter stated: ―I want to send my deepest condolences 

to the Israeli people and the families that lost their loved ones in this traitorous attack." 

 

On March 20, Dore Gold, the director-general of the Israeli Foreign Ministry, came to Istanbul 

to hold talks with the undersecretary of the Turkish Foreign Ministry Feridun Sinirlioğlu and the gov-

ernor of Istanbul Vasip Şahin about the terrorist attack perpetrated by ISIL.  

On March 21, Dore Gold thanked the Turkish government for what it did in the aftermath of 

the attack and underlined the need for an alliance in the fight against terror. Furthermore, he said: ―I 

want to thank first and foremost the government of Turkey, which did everything to its capacity and 

helped the families of Israelis that came to take care of beloved ones. It helped us to get through any 

bureaucracy in the Turkish hospitals and bring the wounded and as well as deceased back home to 

Israel.‖ (18)
 

Conclusion: 

After more than five years of estrangement between Turkey and Israel, the two sides appear 

more than ever closer to bridging the gap between them and normalizing ties, affected by local and 

regional contexts and factors. The positive climate expressed by the two sides, especially Turkey, re-

flects the progress in the negotiations as well as the desire and need of both sides for reconciliation. 

While this paper believes the more likely scenario is normalizing ties and restoring diplomatic 

representation between Israel and Turkey, the extent of changes especially in Turkey suggests the old 

strategic alliance is unlikely to be renewed, and an agreement now is more about necessity in light of 

emerging circumstances. Furthermore, the lack of agreement on all the details does not mean an 

agreement is not close, and it may mean that it needs more time to mature in light of changes on both 

sides of the negotiations table. 

In all cases, whether we see an agreement that restores ties between the two sides or this is 

postponed for a while, a bare minimum level of cooperation is no doubt in place thanks to the fact 

that both sides are part of the same umbrella on some regional issues. Indeed, Turkey of 2016 is not 

that of 2011. 
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На современном этапе проблемы в процессе развития международных отношений - самый акту-

альный вопрос современной политологической науки. Политические и экономические процессы, поли-

тика и поведение участников системы международный отношений в новых условиях определяют кон-

туры мировой политики на современном этапе. В связи с этим исследование целей и задач субъектов 

международных  отношений  является интересной, своевременной и насущной научной проблемой. 

Одним из таких субъектов является БРИКС. Это группа из пяти экономически быстро развива-

ющихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика.  С философской точ-
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ки зрения, само возникновение термина «БРИКС» явило собой одновременно неизбежность и случай-

ность.  

Выгодное положение этим странам обеспечивает наличие в них как мощной и развивающейся 

экономики, так и большого количества важных для мировой экономики ресурсов.  

Организация была основана в июне 2006 году в рамках Петербургского экономического форума 

с участием министров экономики Бразилии, России, Индии, Китая. Помимо саммитов, встречи прохо-

дят на уровне глав МИД, министров финансов и др. [7] В 2011 году в еѐ состав была включена Южно-

Африканская Республика.  

Молодое объединение пяти стран успешно функционирует в первую очередь благодаря тому, 

что все его участницы выгодно дополняют друг друга. 

К примеру, энергетические ресурсы и полезные ископаемые, которыми богата Россия, очень 

нужны Индии и Китаю. Бразилия славится достижениями в сельском хозяйстве - оттуда поставля-

ется множество фруктов и овощей. Индия экспортирует чаи и пряные специи, в Южной Африке 

находятся богатейшие драгоценные залежи - золото, алмазы, редкий хром. А Китай известен всему 

миру ответственными и грамотными рабочими практически в любых сферах. 

   Практическое взаимодействие в рамках БРИК началось в сентябре 2006 года, когда по инициати-

ве президента России Владимира Путина на сессии Генассамблеи ООН в Нью‑Йорке состоялась пер-

вая встреча глав внешнеполитических ведомств в этом формате. Ее итогом стало подтверждение 

участниками заинтересованности в развитии многопланового четырехстороннего сотрудничества. 

Эксперты не предполагали наличия координации экономических политик между странами 

БРИК. Тем более не предполагалось, что они образуют некий экономический блок или официальную 

торговую ассоциацию, как Европейский союз. Однако со временем появились признаки, что «четыре 

страны БРИК стремятся сформировать политический клуб» или «союз», и таким образом преобразо-

вать «свою растущую экономическую власть в большее геополитическое „влияние―». [5] 

С сентября 2006 года началось налаживание политических связей в рамках БРИК: во время 61-й 

сессии ООН была проведена встреча министров иностранных дел четырѐх стран. Главы государств 

впервые встретились 9 июля 2008 года в Тояко-Онсэн в Японии в рамках 34-го саммита G8 и догово-

рились о проведении полноформатного саммита, который состоялся в Екатеринбурге 16 июня 2009 го-

да. [3]  

Идея объединения четырех стран в одно понятие связывает принадлежность к странам с быст-

роразвивающейся экономикой, а также общее стремление к более справедливому миропорядку.  

Вызывает интерес тот факт, что в отчете по результатам исследования глобальной экономики, 

опубликованном ООО «Голдман Сакс» и озаглавленном «Миру нужны более эффективные экономиче-

ские «кирпичи»  Джим О‘Нил, названный бывшим главой Би-Би-Си Дэвисом «самым лучшим в мире 

экономистом в сфере финансов за последние десять лет», дает краткую характеристику каждой из че-

тырех стран: Бразилия – «мировая сырьевая база», Россия – «мировая бензозаправочная станция», Ин-

дия – «мировая канцелярия», Китай – «мировая фабрика». [5]  

Еще задолго до Джима О‘Нила некоторые специалисты и организации уже предпринимали по-

пытки комплексного анализа этих четырех государств.  

К примеру, Организация экономического сотрудничества и развития в своем исследователь-

ском отчете за 1997 год пришла к выводу, что к 2020 году доля присутствия развитых стран в мировой 

системе составит 1/3, развивающихся государств - 2/3, в то время как ВВП Бразилии, России, Индии и 

Китая достигнет 1/3 общемирового объема ВВП. [5]  

Оценивая потенциал этих стран, можно сделать вывод о том, что именно он дает им возмож-

ность объединиться и определить общие цели и задачи в условиях нового миропорядка.  

Бразилия является седьмой экономикой мира по паритету ВВП, богата сельскохозяйственной 

продукцией, близка к положению великих держав. Россия -  шестая экономика мира по паритету ВВП. 

Владеет  крупнейшими запасами минеральных ресурсов, имеет крупнейшую в мире территорию, вели-

кая держава, одна из двух крупнейших в мире ядерных сверхдержав, энергетическая сверхдержава, 
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имеет самую сильную армию в мире, один из лидеров среди сверхдержав. Индия - третья экономика 

мира по паритету ВВП, имеет дешѐвые интеллектуальные ресурсы, одна из двух стран с более чем 

миллиардным населением, ядерная держава, близка к положению великих держав. Китай первая эко-

номика мира по паритету ВВП и первый в мире экспортѐр («мировая фабрика»), обладатель крупней-

ших в мире валютных резервов, имеет крупнейшее в мире население, ядерная держава, великая держа-

ва, одна из двух экономических сверхдержав планеты. Южно-Африканская республика – двадцать пя-

тая, двадцать девятая экономика мира по паритету ВВП, имеет разнообразные природные ресурсы, 

главная африканская региональная держава. [7] 

Для стран БРИКС имеют большое значение вопросы продовольственной безопасности, угро-

жающие устойчивому развитию, и  играют значительную роль на международной арене в связи с осо-

быми экономическими и политическими позициями стран-членов в текущих мировых процессах. 

Странам БРИКС принадлежит  30% территории Земли, на которой проживает 45% населения 

планеты. Их экономики за последние 10 лет выросли в 4,2 раза (в то время как экономики развитых 

стран выросли лишь на 61%). Более того, необходимо отметить, что в 2011 году суммарный ВВП 

стран-участниц  БРИКС составил около 25% от общемирового.  

В докладе «Мечтая о БРИК: Путь к 2050», опубликованном финансовым конгломератом 

Goldman Sachs, содержится прогноз, что Бразилия, Россия, Индия и Китай к указанному сроку изменят 

устройство своих политических систем и вступят в «систему глобального капитализма». Гальченко Е.  

 При этом подчеркивается, что Индия и Китай станут основными производителями и поставщи-

ками промышленных товаров и услуг, а Россия и Бразилия станут главными мировыми поставщиками 

сырьевых товаров. 

Именно благодаря высокому уровню влияния данной организации на мировую экономику и 

конъюнктуру мировых товарных рынков встает необходимость оценки эффективности ее деятельности 

в течение всего периода существования. 

Целями БРИКС являются ускорение темпов экономического развития стран-членов, совместное 

решение глобальных проблем, а также отстаивание своих политических интересов на международной 

арене. За достаточно короткий период существования данного интеграционного объединения было 

проведено семь саммитов. 

Последний саммит прошел в Уфе 8-10 июля 2015 года. На этой встрече рассматривался ряд по-

литических и экономических вопросов.  

Чтобы не обращаться за кредитами во Всемирный Банк и МВФ, страны БРИКС в ходе Уфим-

ского саммита 2015 года подписали соглашение о создании Банка развития БРИКС, который будет фи-

нансировать инфраструктурные проекты («Банк БРИКС»). Объѐм разрешѐнного капитала банка соста-

вит 100 млрд. долларов. Участники договорились, что доля стран БРИКС в капитале не будет опус-

каться ниже 55 % в случае принятия новых членов. 

Банк БРИКС начнѐт работу в 2016 году. Новая финансовая структура значительно облегчит 

взаимные расчѐты и кредитные услуги между странами-членами объединения, а также снизит зависи-

мость от доллара и евро. Часть латиноамериканских стран уже с 2006 года постепенно сокращает долю 

американской валюты в депозитных вкладах и рыночном финансировании. В 2008 году Бразилия и Ар-

гентина объявили о запуске расчѐтов в национальных валютах. 

 В рамках организации уже действует ряд финансовых структур, в том числе Альянс бирж, ко-

торый включает Московскую биржу, бразильскую БОВЕСПА (крупнейшую фондовую биржу в Латин-

ской Америке), Корпорацию бирж и клиринговых организаций Гонконга, Фондовую биржу Йоханнес-

бурга (ЮАР), Национальную и Бомбейскую фондовые биржи (Индия). 

В страны БРИКС входят одни из самых огромных стран мира. Экономика объединения оцени-

вается по сумме показателей всех пяти стран-участниц. И экономические показатели весьма оптими-

стичны (в 2013 году ВВП стран БРИКС составил 21% от мирового показателя, или шестнадцать с по-

ловиной миллиардов долларов). [8] 



37 
 

Такой хороший рост обусловлен множеством программ, направленных на энергетическое со-

трудничество, на улучшение путей импорта и экспорта между странами. 

В будущем страны БРИКС планируют развивать свое сотрудничество. Например, планируется 

создание валютного фонда, который может стать альтернативой мировому. Прилагаются усилия для 

создания совместных научных проектов, энергетического союза. Присутствует в планах и создание 

«своего» интернета - альтернативы мировой информационной сети. Прогнозируется, что значительные 

размеры экономик этих стран в будущем позволят им трансформировать экономический рост в поли-

тическое влияние, что приведѐт к утрате лидирующей позиции современной западной экономической 

элиты, и к переходу на другую модель экономического управления, не нуждающуюся в наличии элиты 

как таковой. 
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отношений между Турцией и Израилем в различные периоды. В то же время были изучены конкуриру-
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The nature of the relations between Israel and Turkey have been analyzed and main causes of tension 

between states at different times have been studied in the article. At the same time the competing interests in 

the context of the specific issues in the region and US position have been reflected. 
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The state of Israel was officially founded in 1948 with the support of the Western powers such as the 

US and UK. Turkey was the first country that formally recognized Israel (1949) among Muslim countries. The 

main reasons were Turkey's relations with the Western camp and US effective active efforts towards the 

development of relations between Turkey and Israel. Arab-Israeli wars were also effective in determining the 

policy of Turkey with Israel. On the other hand, Turkey had to take into account the public demands while 

formalising its relations with Jewish state. However, during the 1950s, important developments on Turkey and 

Israel relations happened. During those years Israel formulated a strategy which focused on the development of 

bilateral relations with the non-Arab states. This process of diversification was named by the Israeli Prime 

Minister Ben-Gurion as the "Containment Policy" and it was attempted to create an Environmental Pact which 

was planned to bring Israel, Ethiopia and Iran together. 

The 1990s was the period of the most rapidly growing Turkish-Israeli relations. During this period, mili-

tary, political and economic relations were reconfigured and moved to a new strategic dimension. In a sense, 

bilateral relations can be named as "golden years" in this period. However, the Israeli-Palestinian conflict, ex-

treme rightward shift in Israeli public and Israeli government's policy of repression caused to detoriorating re-

lations again in the 2000s. During those years, the course of Turkey-Israeli relations gradually changed, the 

direction of strategic partnership turned to the political confrontation and collision. The beginning of the 21st 

century, as well as the changes on both governments had been a harbinger of the crisis. In 2001, with the lead-
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ership of Ariel Sharon new government came to power in Israel. The harsh policies of this government had 

been responsed by the AKP government in Turkey. In 2002, while the AKP government came to power in 

Turkey, bilateral relations were declining. But it would be wrong to say that the only Palestinian issue had 

been effective on this recession. Regional events, especially the impact of the 2003 Iraq War were also effec-

tive causes. The process began with the invasion of Iraq by the USA and continued with Israel activities in 

northern Iraq. 

From the moment that the US launched the war against Iraq in March 2003, İsrael's strategy was to 

weaken the Arab neighbors and this strategy was quite affordable with US activities. Israel, since its estab-

lishment in 1948, followed the policy of destruction against her enemies in the Middle East. Indeed, ethnic 

movements in Sudan, Iraq, Egypt, as well as the Arab states like Lebanon were supported as a result of this 

policy. Because, in terms of Israel, divided Arab world was the most "ideal" arrangement in the region. The 

Israeli intelligence service agents began to show intense activity from the first moment of the war in the north 

of Iraq. Naturally, Israel relations with Iraqi Kurds increased concerns on Turkey, Syria, Iran and even caused 

substantial depression about their security. 

Turkey's policy was the opposite, in particular was closely related to the protection of Iraq's territorial 

integrity, and in general was focused on stability and peace property in the entire Middle East.  In this context, 

policies of the two countries were being progressed in the opposite directions. While questions and problems 

related to the Northern Iraq continued in 2004, Israel had carried out an operation in the Rafah refugee camp. 

This operation had been reacted by Prime Minister Recep Tayyip Erdogan and Foreign Minister Ahmet 

Davutoglu. These reactions were signs of tension in the future. 

After successive crisis Turkey-Israel relations returned into a very difficult period. In this sense the first 

major crisis was appeared in 2006 as the operation performed by Israel in Lebanon. Turkey showed very 

strong reaction against intervention in Lebanon in 2006. The strengthening of Hezbollah with each passing day 

and enhance of rocket attacks on Israel was caused the increasing of Israeli security concerns. The purpose of 

Israel was to destroy Hezbollah before further growth. In this context, although terrific intensity use of heavy 

weapons and bombers, and death of most Lebanese Muslim citizens, the desired result could not be obtained. 

Israel army lost many of its soldiers and could not break the will of the attack of Hezbollah. Because during the 

same period Hamas gained the majority in the elections to establish a government. In 2005 Israel withdrew its 

soldiers from Gaza Strip, and therefore the control of Gaza passed into the hands of Hamas. Israel started to 

come together with Hamas, which was defined as terrorist organization; on the other hand the failure of the 

Israeli attack on Lebanon had undermined Israel policy. 

Ehud Olmert, PM of Israel began to follow two-pronged policy in order to escape from the net of the 

chaos, especially in the foreign policy. Firstly, Annapolis process was launched for the solution of the Palestin-

ian problem. The main objective was to push out Hamas from this process; on this occasion to compensate Iran 

which increased its ipmact every day in the Middle East. Secondly, the negotiations with Syria again were 

started. During the Annapolis Process, the United States took an active role. But the Annapolis process had 

already been uneffective by excluding Hamas. Meanwhile, Hamas which was not recognized by the interna-

tional community, had taken steps for neutralize Fatah in domestic policy. As a result of this policy the entire 

control of Gaza were in the hands of Hamas in June 2007. 

Israel lost its military and political deterrence on Lebanon and Palestine after the 2006 Lebanon war; and 

the state had fallen into a formidable dilemma with the strenghtening of Hamas every passing day. All of these 

were added by corruption allegations about Prime Minister Ehud Olmert, who was the next leader of Kadima 

party. The government began to shake again. When Olmert announced that he would not run again, Israeli 

Foreign Minister Tzipi Livni was appointed as the next Kadima leadership on 17 September 2008 and Israel 

Parliament was decided to call early elections in October 2008. And during that period, Israel launched Gaza 

"Cast Lead" operation on December 27, 2008.  

A 6-month ceasefire provided by Egypt in Gaza ended on 19 December, 2008; therefore on 24 De-

cember 2008, Hamas bombed Israel. As the result of Israeli attacks that had been started on December 27 and 

continued 25 days, 1403 palestinians lost their life and 5303 of them were injured in various ways. The most 
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important aim of Gaza attacks was the destruction of Hamas's military capabilities, logistics resources and un-

derground tunnels. During the operations 1500 factories or workshops, 20 mosques, 31 security installations, 

50 of UN facilities, 21 health facilities, 10 water network were damaged or totally became unusable. 

During the process of Gaza Attacks, new presidential elections were completed in the United States 

and Barack Obama came to power with the promises of great changes. Throughout his campaign, Obama had 

promised that US had withdrew its troops from Iraq if he came to power, as well, the Palestinian issue could be 

resolved. The negotiations with Iran was also one of the main issues that had been discussed during this period. 

The first black "peace-loving" US president didn't make any comment about the massacre that caused the death 

of over 1500 people. The reason was clear-he was not taking office yet. The attack coincided (was coincided) 

with the changes in the EU term presidency. France handed over the presidency to the Czech Republic. For not 

becoming aware of possible peace talks, France announced that Israeli attacks had been denounced by them. 

Sarkozy met with Egyptian President Hosni Mubarak and made announce of ceasefire to the parties. In this 

case the Czech Republic, who was taking over the presidency firstly blamed Hamas; then declared that Israel 

exceeded the limits of self-defense. 

Everyone agreed somehow that Israel exceeded the limits of self-defence. It was expected that the UN, 

the most effective actor in the international system with 192 members, had intervened to this period. UN Secu-

rity Council, working as the executive organ of the international organization called a meeting of ceasefire, but 

this attempt was prolonged with the US veto. US is one of the five permanent members of UN Security Coun-

cil, thus in the literature it is named one of the "double veto" authority. The Goldstone Report was also re-

vealed Israel's attack on Gaza. During the voting of this report in the UN Human Rights Council, 6 members 

made international rejection, 25 countries remained positively, and 13 countries abstained from voting. US was 

at the forefront among the countries that used the negative vote. Other countries were Netherlands, Italy, Hun-

gary, Ukraine and Slovakia. 

A few days before the start of Israel's Gaza attack, Olmert had visited Ankara for the facilitation role 

during the negotiations between Syria and Israel and meeting had been taken place among Olmert and Prime 

Minister Erdogan. Erdogan called the attack which started immediately after the meeting, as the "betrayal to 

bilateral relations and facilitation role". Turkey denounced Israel for the intensity use of violence and "commit-

ting state terrorism". The harshest statement was made during the 2009 Davos World Economic Forum with 

"one minute" polemics. Turkey became the international actor that responsed Israel's attack with anger. This 

situation influenced not only for the prestige of Turkey, but also for the prestige of Prime Minister Erdogan, 

especially in the Arab streets. Palestinian support for rally that was held in various parts of the country had 

been followed closely in the Arab world, especially in the Arab media. Especially, Arab media showed great 

interest for the rally in Diyarbakir and Caglayan. A basketball game, between Turkey's Turk Telekom and Is-

rael's Ben Hasharonwas cancelled due to heavy anti-Isreali protests by the spectators.  

Turkey was so agressive about the Palestinian issue and this situation was only disturbed by the two 

countries: Iran and Israel. The center-right was so popular after the Lebanon War in Israel and thus Gaza attack 

was in favor of this situation. So, the only real left-wing party Maaretz had supported the attack on Gaza. Tur-

key's involvement in the Palestinian issue in this way, made Israel realize aggressive policy. On the other hand, 

Iran felt uncomfortable because of the possibility of losing influence in the region. 

Israel - Turkey relations would remain cold in the aftermath of the Gaza attack. The first major crisis 

took place in Davos, Sweden between Prime Minister Erdogan and Israeli President Shimon Peres during the 

World Economic Forum on January 30, 2009 as I mentioned. Within the same panel harsh polemics took place 

between Prime Minister Erdogan and President Peres. Erdogan accused the panel moderator of not giving him 

enough time to speak. The Turkish PM stressed later that he had left the debate not because of his disagree-

ments with Mr. Peres but because he had been given much less time to speak than the Israeli leader. Mr. Er-

dogan later complained that he had been allowed to speak for just 12 minutes compared with 25 for Mr. Peres. 

In history it had been commemorated as the "One Minute crisis". This crisis made the relations between Tur-

key and Israel more contentious. 
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One of the other tense moments in relations happened with the incident of "lower chair". Israeli Deputy 

Foreign Minister Danny Ayalon's attitude during the visit of Turkish ambassador Oguz Chelikkol to Tel Aviv 

illustrates and even epitomizes the ambivalent policies of the Israeli government towards Turkey. Within the 

visit, Danny Ayalon made Chelikkol wait in the corridor, tried to humiliate him by offering the lower chair, 

putting only the Israeli flag on the desk in the meeting room, and publicizing this in front of the TV cameras. 

Later on, in the face of strong criticisms and demands for an apology from the Turkish side, Ayalon apologized 

to the Turkish ambassador. 

 The death of 8 Turkish (one US civilian of Turkish descent) citizens while were carrying humanitarian 

aid and construction materials, with the intention of breaking the Israeli blockade of the Gaza Strip on 31 May 

2010 was also the breaking point on Turkish-Israeli relations. The Mavi Marmara crisis was also opposed in 

the public and was displayed in front of the Israeli Consulate General in Istanbul which lasted a very long time. 

Turkey Ambassador in Tel Aviv Oguz Celikkol was recalled and Foreign Minister Ahmet Davutoglu named 

this attack as "11 September of Turkey", as well as he described Israel's attack as "state terrorism". In Septem-

ber 2011, the Palmer panel of inquiry into the incident, commissioned by UN Secretary-General Ban Ki-Moon, 

found that the Israeli naval blockade of Gaza was lawful, but that the Israeli action against the Mavi Marmara 

had been "excessive and unreasonable".  

Palmer Report was intended to normalize the relations between the two countries, but was not signed by 

Turkey. Following the UN Palmer Report which was justified the intervention of Israel, Turkey announced a 

plan of sanctions and downed the relations to the level of Second Secretary (a level not seen since 1980) which 

is considered as the bottom level of diplomatic representation.  

The time phase after the Mavi Marmara and the Davos crisis perhaps was the most tense period of rela-

tions in history. In September 2011, Prime Minister Erdogan announced that the Mavi Marmara attack would 

be "act of war". In November 2012, the Turkish Foreign Ministry called the UN to stop Israel's aggressive pol-

icies towards Gaza and Erdogan accused Israel of being a "terrorist state".  

During the months following the flotilla incident Israel tried different formulas to reduce tension be-

tween Ankara and Jerusalem. Turkey insisted on the terms offered by Turkey and it led to further strained bi-

lateral relations almost in all fields, except economy. It was allegedly that, Prime Minister Netanyahu's at-

tempts to apologize was blocked by foreign Minister Avigdor Lieberman. As a result, diplomatic relations in 

2011 was reduced to a minimum, ongoing projects were interrupted and military agreements were suspended.  

In an interesting way, bilateral trade were least affected between the two countries, but there were seri-

ous fluctuations on the number of tourists. The trade volume between Turkey and Israel were 3.4 billion dol-

lars in 2008 and rose to 4.4 billion dollars in 2011.  During the first six months of 2013, Israel was Turkey's 

24th largest export destination, the same period in 2014 rose to 17th place. In the first five months of 2014 

trade with Israel increased by 27% compared to the previous year. But the diplomatic standoff has affected the 

movement of tourists between the two countries; while the number of Israeli tourists who visited Turkey in 

2008 were 514 000, in 2009 it was decreased to 311 000, in 2010 109,000 and 80,000 in 2011.  

Despite diplomatic tensions between the two countries, talks for a solution continued. Foreign Minister 

Ahmet Davutoglu announced that these initiatives were done for ensuring the ceasefire in Gaza. Diplomatic 

tensions lasted for three years following the Mavi Marmara incident but United States had tried to show signs 

of softening efforts. Even before that, it was high-level contacts between the two countries. Chief of the Na-

tional Intelligence Organization of Turkey Hakan Fidan met with Mossad chief Tamir Pardo in Cairo, Under-

secretary of Foreign Affairs Incumbent Feridun Sinirlioglu and the special representative of Israeli Prime Min-

ister Joseph Ciechanover in Geneva.   

However, Israel did not apologize until US President Barack Obama's visit to Israel on March 22, 2013. 

During Obama's expedition, it was reported that Prime Minister Benjamin Netanyahu had phoned Erdogan, 

expressed their sorrow for the lives lost during the suspension of the Mavi Marmara. Within phone contact, 

Turkey demanded to pay compensation to the families of victims. Prime Minister Netanyahu promised remov-

ing of restrictions on the entry of civilians to the Palestinian territories, as long as peace continued. This was 

quickly followed by an explanation of the normalization of relations between the two states. US President 
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Obama announced that, ensuring peace in the region, as well as, the improvement of relations between Israel 

and Turkey had great significance for the United States.  

İsrael apologize with the interference of US President Barack Obama laid the foundation of the normali-

zation process between Turkey and Israel. But on 24 June 2014, Israel's second secretary made a feast in con-

nection with the Independence Day of the country and no one took place at this reception from Ankara. This 

event again showed that normalization process of relations between Turkey and Israel was not completed yet. 

In a nutshell, it can be said that what makes Turkey's relations with Israel unique is the fact that, despite 

plentiful problems and an Israeli image deterioration in Turkey, both countries (regardless of their ideology- 

moderate, Islamist or ultra-nationalist) show a great determination to keep relations at a certain reasonable lev-

el without publicizing it too much. This is mainly due to the fact that both Turkey and Israel are non-Arab 

countries having institutional links with the US. Most important of all, historically Jews and Turks have always 

lived in a peaceful co-existence since the Ottoman period without shedding blood, except for the Mavi Marma-

ra flotilla incident.  

 

REFERENCE 

 

1. http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf 

2. http://www.haaretz.com/deputy-fm-ayalon-apologizes-to-turkish-ambassador-1.261346 

3. http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/10/09-turkey-us-israel-

arbell/usturkeyisrael-trianglefinal.pdf 

4. http://www.israelcfr.com/documents/8-1/8-1-5-MatthewSCohen-CharlesDFreilich.pdf 

5. http://csis.org/files/publication/121107_Aliriza_USTurkishRelations_Web.pdf 

6. http://www.globalresearch.ca/triple-alliance-the-us-turkey-israel-and-the-war-on-lebanon/2906 

7. http://www.haaretz.com/israel-news/u-s-warns-turkey-that-strained-israel-ties-could-hinder-arms-deal-

1.308318 

8. http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu9makale/turel_yilmaz.pdf 

9. http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201121_umutUzer.orsam.pdf 

 
  

http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Gaza_Flotilla_Panel_Report.pdf
http://www.haaretz.com/deputy-fm-ayalon-apologizes-to-turkish-ambassador-1.261346
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/10/09-turkey-us-israel-arbell/usturkeyisrael-trianglefinal.pdf
http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/10/09-turkey-us-israel-arbell/usturkeyisrael-trianglefinal.pdf
http://www.israelcfr.com/documents/8-1/8-1-5-MatthewSCohen-CharlesDFreilich.pdf
http://csis.org/files/publication/121107_Aliriza_USTurkishRelations_Web.pdf
http://www.globalresearch.ca/triple-alliance-the-us-turkey-israel-and-the-war-on-lebanon/2906
http://www.haaretz.com/israel-news/u-s-warns-turkey-that-strained-israel-ties-could-hinder-arms-deal-1.308318
http://www.haaretz.com/israel-news/u-s-warns-turkey-that-strained-israel-ties-could-hinder-arms-deal-1.308318
http://www.akademikortadogu.com/belge/ortadogu9makale/turel_yilmaz.pdf
http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201121_umutUzer.orsam.pdf


43 
 

Sarkhan HUSEYNLI, 

master, Baku State University 

  

TURKEY AND SAUDI ARABIA RELATIONSIN THE CONTEXT OF COMMON ENEMY: SYRIA 

 

In article of S.M.Huseynli “Turkey and Saudi Arabia relations in the context of common enemy: Syr-

ia” the cooperation and strategic partnership of Turkey and Saudi Arabiaon the Syrian internal war and the 

Middle East as a whole is highlighted. 
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TÜRKİYƏ VƏ SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI ARASINDA DÜŞMƏN BAXIŞINDAN ƏLAQƏLƏR: 

SURİYA 

 

Magistrant S.M.Hüseynlinin “Ümumi düşmən Suriya kontekstində Türkiyə Səudiyyə Ərəbistanı 

münasibətləri” məqaləsində Türkiyənin son vaxtlar izlədiyi Suriya siyasətində və bütövlükdə Yaxın Şərq 

siyasətində Səudiyyə Ərəbistanı ilə  etdiyi əməkdaşlıq və strateji tərəfdaşlığı öz əksini tapır. 
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ОТНОШЕНИЯ ТУРЦИИ И САУДОВСКОЙ АРАВИИ В КОНТЕКСТЕ ВРАГА: СИРИЯ 

 

В статье магистранта С.М.Гусейнли, «Общий враг в контексте Сирии отношения Турции и 

Саудовской Аравии» ярко были выражены отношения Турции с Саудовской Аравией, а также их со-

трудничество и стратегические отношения, которые были заметны в политике Сирии и всецело в 

политике Ближнего Востока. 

Ключевые слова: стратегические отношения, попытка посредников, зона безопасности, про-

блема беженцев, секты.    

 

Turkey and Saudi Arabia relations have deep roots, in the history but these relations reach its peak es-

pecially after Syrian civil war.As Sunni states both of them support Sunni rebellion groups against Alawi As-

sad regime.Along with Qatar,Turkey and Saudi Arabia tried to change the regime in Syria and in doing so they 

tried to diminish the Iranian influence there and becoming a regional leader of  the muslimworld.As stated po-

litical analyst YevgenySatanovsky ―Someone had made plans to build a new Ottoman Empire,the other a re-

gional caliphate.‖During Cold War the relations between Saudi Arabia and Turkey were not so close.But in 

1980s when the war happened between Iran and Iraq and USSR and Afghanistan,Saudi Arabia supported Iraq 

against Iran ana also supported Afghanistan against USSR.By the end of these wars both Arabia and Turkey 

gained and reinforced strategic power.TheSunnith population of the two states made them closer against Shiite 

Iran.In 1970s  the economic relations were not so strong  between S.Arabia and Turkey but in these periods the 

political ground was formulated which support the economic development between them.S.Arabia supported 

Turkey in Cyprus issue  and Turkey became a member of OIC in 1976.In 1980s,Turkey invested highly to 

Saudi Arabia especially  in construction sector.And Saudi Arabia gave credits to the implementation of the 

economic programmes of the Turkish governments.Nowadays Saudi Arabia one of the biggest markets of the 

Turkish goods and Saudi Arabia exported goods that cost more than 2,1 blndollars.From the beginning of the 

21
st
 century the relations between  Saudi Arabia and Turkey entered into the new era.As the relations between 
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Saudi Arabia and the US diminished after 9/11 eventsSaudi Arabia needs to have a new powerful ally that is a 

member of NATO-Turkey. 

Developing ties with Saudi Arabia gives Turkey an important partner in the  Middle East and helps it 

not only  overcome its regional isolation,but also reinforce its hand in Syria and Iraq.Conversely,ties with Tur-

key provides Arabia with an important regional and predominantly Sunni partner  at a time when it is indeepri-

vlalry with Iran. 

After 2010 when Arab Spring happened,many governments changed in Arabic world.Turkey has 

mainly  lost its influence to the region and  Arabia also lost its territory of influence in the region.Although 

these two states have different approach to the new government  and the future of Egypt,as Turkey support 

Muslim Brotherhood movement in Egypt and Arabia support Al Sisi government there.Regional approaches of 

both states are similar to each other.Also after the King Salman came to power in Saudi Arabia the sign of a 

new approach by Riyadh toward the Muslim brotherhood is being observed.King Salman arrived in Ankara 

from Cairo(Egypt) where he held  talks with president Sisi  to begin negotiations  with Turkish govern-

ment.Turkey and Arabian closeness increased after Arab Spring especially during Syrian civil war.Both states 

continue to support anti-Assad fighters operating under the banner of the Free Syrian Army which includes 

groups that Iran and Russia say are terrorist organizations  and which the US is also not keen about.In Syria the 

US support for the Kurds and Washington‘s unwillingness to enter into an open military clash with Russia are 

also key factors holding back the Saudis and Turks.During the Syrian civil war,Iran and Russia actively  and 

China politically support Assad regime.And Turkey ,Qatar and Saudi Arabia support anti-Assad 

groups,orrebellions.Coming to the US and EU position they both support anti-Assad groups politically but not  

want to actively participate in the war. 

Many causes of the Turkish,Arabian anti-Assad stance can be counted.But I would like to touch upon 

one of the important reasons:This was Assad‘s rejection of a gas pipeline from Qatar through  Saudi Arabia 

and on into Syria ending up in Turkey.Its objective was to undermine Russian dominance of the European en-

ergy market.This was threatened  of course by the  Iranian plan for an  Islamic pipeline to Europe which would 

run from  Iran through Iraq and on into Syria. 

Development of the Shia Crescent of Iran,Iraq,Syria,Lebanon and the Houthis in Yemen ,also the US-brokered 

nuclear deal  with Iran,which freed up  100 bln  dollars for the Shia theocracy to pusue military deals with 

Russia has greatly alarmed the brutal Saudi dictatorship and made it closer to Turkish government. 

After Russia sent troops to Syria ,S.Arabia and Turkey became closer.S.Arabiasent its fighter jets to 

Turkey‘s Incirlikbase.In doing so.it tried to give a message to  Russia Also tried to balance Iran‘s growing in-

fluence in Syria and in the Middle East.Turkey also let Arab leadership to deploy its air forces in its base to 

counterbalance Russian army in Syria also as a message to the US decision-makers who support Kurdish mili-

tary  groups in the region. 

The conflict in Syria is a significant factor in Turkish-GCC relations. Ankara quickly emerged as one 

of the principal supporters of the Syrian opposition, beginning in late 2011. Turkey allowed the Syrian Nation-

al Council (SNC) – an umbrella political organization comprising most of the anti-Assad groups – to base itself 

in Istanbul and southern Turkey. Ankara began supplying the SNC with economic aid and diplomatic support. 

SNC representatives from the Syrian Muslim Brotherhood were the original beneficiaries of Turkey‘s assis-

tance, in keeping with Ankara‘s longstanding links to the group. As the conflict evolved in 2012-13 and the 

battlefield prowess of Islamic extremist groups became more apparent, Turkish authorities reconsidered this 

approach and opted to look the other way as Islamic extremist groups such as Jabhat al-Nusra, which is linked 

to al-Qaeda, and Ahrar al-Sham transited Turkish territory. In 2013, the Obama administration publicly criti-

cized then-Prime Minister Erdogan for doing too little to curb the flow of foreign fighters. Although Ankara 

publicly joined the U.S.-led coalition to defeat the ISIL in late 2014, it has been slow to offer concrete contri-

butions and has frequently criticized the United States for ignoring the threat posed by the Assad regime.  

Ankara is concerned that the U.S.-led campaign against ISIL will achieve two things. First, it will 

strengthen the Syrian Kurds, who maintain close ties with Kurdish separatists in Turkey. That the Kurdish 

People‘s Protection Units (YPG), which is linked to the Kurdistan Workers‘ Party (PKK), is the main Syrian 
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Kurdish group fighting ISIL appears to be a major sticking point for Turkey. Turkey is thus torn between two 

priorities: the need to play an active role against ISIL and the fear that doing so will empower Kurdish separa-

tism. Second, Ankara is concerned that the defeat of ISIL will strengthen the regime in Damascus. These two 

factors help explain why Turkey is reluctant to play a major military role in the anti-ISIL coalition – beyond 

the current role of providing logistical support.Since both developments run counter to Turkish national inter-

ests, Ankara is more likely to play an active role in the coalition only if it gets serious commitments about re-

versing these dynamics. The training of what is left of the Free Syrian Army within safe havens established in 

northern Syria would be a step in the right direction for Turkey. This would require a no-fly zone, which could 

potentially be enforced from the İncirlik base. Iran‘s nuclear potential is seen as an existential threat for anoth-

er country that has problems of its own with the Obama administration. Israeli Prime Minister Benjamin Net-

anyahu had no reluctance in trying to undermine the potential agreement between Iran and the United States in 

the speech he gave to a joint session of the U.S. Congress on March 3. The balance of power in the Middle 

East makes strange bedfellows. Yet, to have Israel on its side is little consolation for Saudi Arabia. The real 

challenge for the new king is to fully consolidate the Sunni front against Iran.This is where the Egyptian-

Turkish rift really hurts. Egypt and Turkey have a total population of 160 million. Egypt is seen as the most 

important country in the Arab world and Turkey is the only Muslim member of NATO. To have these two 

Sunni Muslim countries with the largest armies and economies in the region engaged in a diplomatic war at a 

time when the Shia populations appear to be uniting is a major setback for the Saudis. This is why it makes 

sense for Riyadh to mediate between Turkey and Egypt. But the more difficult challenge will be to convince 

the AKP government that the rapprochement between Iran and the West is not in Turkey‘s national interest. 

After all, as recently as in 2010, Erdogan delivered a similar nuclear proposal with Iran, which Washington 

angrily refused. Turkey is likely to continue talks with the Saudis without changing much of its policies toward 

Egypt and Iran. 

 

Conclusion 

Turning over a new page in its relations with Riyadh might break Turkey‘s circle of isolation in the re-

gion. But Turkey might soon find out that Saudi support might not go a long way toward convincing the West 

to establish a no-fly zone in Syria and switch Washington‘s priority to fighting the Assad regime. Without a 

recalibration of Ankara‘s stance vis-à-vis the Muslim Brotherhood and Sisi, Turkey-Egypt relations are also 

unlikely to improve, leaving the so-called ―Sunni bloc against Iran‖ weak. This is why the Turkish-Saudi at-

tempts to counter Iran‘s influence and tip the balance in the Syrian conflict might prove unrealistic.With the 

benefit of hindsight, the turning point in Turkey‘s grand strategic vision of pursuing a Neo-Ottoman sphere of 

influence may have come with the Arab uprisings in 2011. The hubris and euphoria behind AKP‘s neo-

Ottoman vision projecting Turkey as the leader of a democratizing Arab world led to serious strategic miscal-

culations. Given the failure of the Muslim Brotherhood in Egypt and the civil war in Syria, it is time for the 

AKP to give up on its overly idealist vision in favor of a more realistic approach.Today, there is no doubt that 

the AKP‘s neo-Ottoman vision of leadership in the Middle East has failed. The situations in Egypt and Syria 

show that democratic change won‘t come easily to entrenched autocracies. The fact that Turkey has no ambas-

sadors in Egypt, Syria, and Israel speaks for itself. Turkey needs to adopt a more realistic vision of the emerg-

ing balance of power in the region. This will require a better balance between neo-Ottoman and Kemalist 

tendencies in Turkish foreign policy by emphasizing national interests and objectives. The new orientation 

should do away with Sunni sectarianism and the Islamic romanticism linked to the Muslim Brotherhood. 
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NUCLEAR CRISIS IN IRANIAN-ISRAELI RELATIONS 

 

Relations between Israel and Iran remain one of the key factors for the Middle East and have a direct 

influence on the situation in security sphere in other regions of the world. The article deals with the reasons of 

the current crisis in the Israeli-Iranian relations taking into account the problem of the Iranian nuclear pro-

gram. The author analyzes the prospects of further developments, noting that the recently increased political 

rhetoric between the Iranian and the Israeli leaders is used by them as a tool for achieving certain of goals in 

foreign affairs and in domestic policy. 

Keywords: Iran-Israel relations, nuclear deal, Fordow facility, Lausanne framework, Israel’s foreign 
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İRAN-İSRAİL MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ NÜVƏ BÖHRANI 

 

İsrail və İran arasındakı münasibətlər Yaxın Şərq üçün əsas amillərdən biri olaraq qalır və dünyanın 

digər bölgələrində təhlükəsizlik sferasındakı vəziyyətə birbaşa təsir edir. Məqalədə İsrail-İran münasi-

bətlərində mövcud olan böhranın səbəbləri İranın nüvə proqramı problemi kontekstində ələ alınır. Müəllif 

gələcək inkişaf perspektivlərini təhlil edərək, qeyd edir ki, İran və İsrail liderləri arasındakı son vaxtlar artan 

siyasi ritorika onların xarici əlaqələr və daxili siyasətdə bəzi məqsədlərə nail olmaq üçün bir alətdir. 

Açar sözlər:İran-İsrail münasibətləri, nüvə sazişi, Fordou obyekti, Lozan razılaşması, İsrailin xarici 

siyasəti, ABŞ Konqresi 

 

Аида ИСКЕНДЕРОВА, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ЯДЕРНЫЙ КРИЗИС В ИРАНО-ИЗРАИЛЬСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 

 

Ирано-израильские отношения остаются ключевым фактором на пространстве регионов 

Ближнего и Среднего Востока, оказывающими непосредственное влияние на ситуацию в сфере их без-

опасности. В статье рассматриваются причины нынешнего обострения отношений между этими 

государствами, имея в виду прежде всего реализуемую Ираном ядерную программу. Автор анализиру-

ет перспективы дальнейшего развития ситуации, отмечая, что имеющее место усиление враждебной 

риторики между руководителями Ирана и Израиля используется ими для решения ряда внешнеполи-

тических и внутриполитических задач. 

Ключевые cлова: Иран-Израиль отношения, ядерное соглашение, Фордо, объекты, Лозанна со-

глашение, Внешняя политика Израиля, Конгресс США 

 

 

 The different viewpoints identified on set the backseat for the incompatibility that have occurred over 

the years between USA and the Israel government about the correct manner to interest the Iranian menace. 

Though both states significantly share a mutual interest of hindering Iran from obtaining nuclear weapons, they 

disagree to their approaches to the menace itself, to the issue of compromises to Iran in the nuclear context, 

and to Iran‘s regional status. Consequently, there are also crucial variations in terms of how they each identify 

their purposes as considers the threshold that should divide the rule of the Ayatollahs from nuclear weaponiza-
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tion; the strategies and devices to be mobilized for getting the identified aim; and the comparative significance 

of the aim itself. Put briefly, the USA looks for to deter Iran from enhancing nuclear weapons, while Israel 

looks for to impede it from having the capacity to produce nuclear weapons. This is a big contradiction. This 

contradiction, and the excessive significance each state ascribes to getting its aims in this context, interprets 

why the conflict concerning the Lausanne framework was unavoidable (2, p 97-98). 

From an Israeli perspective, the USA government appears to have persuaded itself that the agreement it 

is endeavoring to attain is the best probable agreement and is a conceivable one, while it turns blind eye to the 

agreement‘s a lot of shortages, and gratifies in desirous consideration and falsification of facts for legalize it. 

So it would prove that, despite the extensive condemnation of the agreement, the government is not compliant 

to listen to any alternate voices concerning the framework. Their views to be no point in attempting to per-

suade it with rational evidences, and thereby the contradiction between the two states is not going to become 

narrower in the predictable futurity. In a way, the approach of the American leadership is a reflection of its 

world view: a mixture of optimism and guilt. Echoing Leibnitz‘s optimism, according to which our world must 

be the best of all possible worlds based on the deep belief that God is omnibenevolent (5, p 255). So does the 

government trust profoundly in its own position of agreement, and hence is induced that the engagement it 

makes is the best of all probable agreement.  

This enthusiasm of the desire is not overt to being discussed by the despondency or the realism of sense, 

or by the general logic introduced by reviewer of the engagement. Certainly, this makes a derision of the motto 

―no agreement is better than a bad agreement,‖ since any engagement promoted by the government becomes 

instantly by definition not only a good agreement but the best feasible agreement. Those who do not admit it 

are hence understood to be confronting the assumptions of this line of consideration; thereby they are war 

hawks and political enemies rather than people who have a various thought and suppose that there are better 

engagements to be had. Afterwards all, the assertion that there is a better agreement is a sort of impiety. Presi-

dent Obama‘s admission of the concession that directed to the Senate Foreign Relations Committee resolution 

was obviously only by reason of it being inflicted him, rather than any comprehension on his part that there is 

something improper with the engagement he is attempting to support (1, p 158).  

To be particular about the comprehended menace, Israel‘s opinion is that Iran under the present govern-

ment looks for, by way of a diversity of maneuvers, to stir up the devastation of Israel. This is a central com-

ponent of Iran‘s broader efforts to form a new Middle East, controlled by extremist forces aligned with it and 

under its influence, from which basis it can advance toward changing the entire world order. Nuclear weapons 

are immediately crucial to this plot, but also express a greater importance in terms of the devious message they 

bring about Iran‘s position as a power, about its capability to victoriously resist USA and Israeli constraint, and 

about its capacity to overthrow components of the modern world order which are planned to sustain the domi-

nance of the existing powers, such as the NPT.  

Israel considers that if Iran is permitted to turn a threshold nuclear state it will not remain as such for a 

timeframe. Its evaluation is that this will make an area of fragility, and that the time got will be used by its op-

ponents to furnish themselves with nuclear weapons too. Unavoidably, Iranian achievement in moving towards 

the production of nuclear weapons will convey about a nuclear arms race in a region already encompass by 

unsteadiness, as it will be unfeasible to legalize hindering other countries – which have not roughly contradict-

ed the NPT over an expanded time period, as did Iran – from growing enrichment capabilities. It will also 

strictly devitalize the sensible countries in the Middle East, which already discuss the understanding of trusting 

for preservation particularly on the USA (6, p 100). In shadow of this, Israel thinks Iranian nuclear capacity to 

be a crucial menace of the highest order, and one that could even enhance into an existential menace. Its policy 

hence is to do everything it can to hinder Iran from getting this capacity. Put it differently, the breadth of the 

threshold splitting Iran from nuclear weapons requires to be very great indeed, perfect enough to allow the 

privilege of any Iranian endeavor to obtain such weapons, in consideration of that Iran itself will identify that 

there is no point in attempting to go nuclear, as there is no way of achievement. From Israel‘s aspect, any es-

sential constriction of this threshold stands for a red line, and it would sense just able in taking essential risks 

to deter this from occurrence.  
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Though it is not a global actor, and its ability to directly influence the talks with Iran is limited, Israel 

does have significant capabilities it can use to influence the Iranian nuclear program and the deal that the P5+1 

are trying to reach with Iran (12). These involve: first and developed, the power of reason that is interlocked 

with its intelligence capabilities – gathering, search, and proceedings; the operational capabilities of its clan-

destine services and military, in which significant capitals have reputedly been made to improve private an-

swers to the Iranian issue, utilizing its state-of-the-art military and intelligence technological benefits; its rela-

tionships with extremely-important institutions such as the USA Congress, which take a same viewpoint of the 

violence of the menace; and its understood strictness and stability as considers Iran, which gave great im-

portance to its declarations on the issue, particularly when these come from Prime Minister Netanyahu, who is 

viewed universally as ―Mr. Iran.‖  

For instance, its intelligence gathering and search capabilities permitted Israel put to use the power of 

cause and be the first to privies of the growing of the menace, involving pouring light on Iranian activity in the 

nuclear and SSM areas, and consequently to stand the Iranian nuclear issue certainly on the international agen-

da. The significance that international actors shake down intelligence collaboration with Israel yielded it en-

trance into the petite club of Western allies directing this conflict. Foreign correspondents have ascribed to Is-

rael different clandestine operations counter Iran‘s nuclear program, and the prime minister‘s ―red line‖ speech 

at the UN – a distinguished case of the use of the power of convincing – had a stable influence in that it caused 

Iran to obtain from accumulating 20%-enriched uranium to an sum excessive that attributed to by Netanyahu 

in his statements. Similarly important was Netanyahu‘s subsequent speech to the United Nations, a year later, 

in which he made clear the gap between the Israeli and American positions regarding Rouhani‘s election as 

president. 

It is worth noting that an important quota of the international deal to realize real sanctions on Iran came 

from the need to avoid Israel from using military force opposing it. Israel‘s menaces were taken with the ut-

termost strictness, and it was Israel that achieved, in collaboration with France, in convincing the powers to 

insist that Iran renounce its store of 20%-enriched uranium as part of the November 2013 JPOA (4, p 199). It 

was anything that the USA government had persisted in, as it was presumably persuaded that Iran would reject 

this require. As already specified, without Israel‘s manners Iran would be much closer today to getting nuclear 

weapons, or would even have improved them some years ago. 

Throughout the years, Israel‘s policy towards the Iranian nuclear program has permanently been one of 

pressure and threat. Israel has never considered that there is any opportunity of the Iranian regime voluntarily 

altering its perspective or its goals, and for this reason has stayed persuaded that Iran will only alter its strate-

gy, and renounce its nuclear ambitions, if it is compelled to do so, by way of a combination of preventive oper-

ations, diplomatic pressure, economic sanctions, and a credible military menace. Thereby Israel considers that 

it can be made obvious to Iran that it has no way of becoming a nuclear weapon state, and for this reason that 

there is nothing to be acquired from risking the regime‘s surviving or from agnizing excessive economic short-

age in an effort to obtain an unattainable aim (4, p 54). At any rate, Israel has looked for to induce upon the 

Iranian government that even so it might be able to attain its nuclear target; the value would be so great, in 

terms of the regime‘s surviving, that the attempt embodied would obviously not be value the risk.  

Correspondingly and as part of its comprehensive policy, Israel supposes that the conclusive settlement 

includes the substitution of the Iranian government with rational, pro-Western regime. In reference Israeli con-

siderations, this result is not only a vain hope, given the facts of the summer of 2009, and the outcomes of the 

2013 Iranian elections, which set eyes on a landslide win for the candidate substantially seen as being for far 

the most pragmatically out of those permitted to run for election. Israel‘s viewpoint is that ideological despot-

isms are finally convicted to collapse, in consequence of internal coercions. This aim of regime shift lay behind 

the 3 fundamentals for leaving the sanctions that PM Netanyahu raised in his address to Congress on March 

2015 (1, p 178-179). Nonetheless, Israel comprehends that there is no any point in forming a politics towards 

the Iranian nuclear menace with the supposition that the regime will alter in the predictable future, or that a 

number of carrots like those introduced in the framework, and the amplifying of Iran to Western commerce, 

will accelerate the process to the degree that a completely various Iran will appear within decade. This is desir-
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able opinion, taking into consideration the powerful hold of the present regime in Iran over its population. It is 

much more reasonable that Iranian benefits in a agreement based on the Lausanne framework will be intro-

duced by the regime as a miracle win over the big and the small devils, and will be used to aid it strengthen its 

hold on the populace, to support its targets in the Middle East, to reinforce its terror and military capacities, 

and to expedite its outputs to menace Israel‘s safety. 

Israel‘s strategy demands a union of flat-out manners and screws, on the margin of the agreement of the 

international community, in especial the USA, in practicing coercion in fields outward Israel‘s direct extent of 

action. Therefore collaboration with the USA on the Iranian issue, and in especial with the government, is a 

main and crucial component in Israeli policy, exceedingly the larger strategic significance of the USA relation 

to Israel‘s international and security position. Despite of the forenamed variations, such collaboration has been 

shown in different spheres for many years.  

In Israel‘s perspective, this consolidation of pressures is the best manner both to hinder the nuclear pro-

gram, and to provide that there will be no need to engage the military alternative, a completely unwanted re-

sult. It is obvious that Iran does not view itself as being able to oppose the military might of the USA, nor even 

the military entirely undesirable outcome. It is obvious that Iran does not view itself as being able to oppose 

the military power of the USA, nor even the military capacities it deems Israel to own. The more persuasive 

the military menace, the less likely that it will need to be fulfilled; and the bigger the coercion on Iran, the 

greater the possibility that it will concur to more important compromises.  

Meanwhile, Israel thinks that it is entirely wrong to assert that a military alternative should be wiped out 

as it may direct to perilous consequence, such as Iranian and Hezbollah revenge versus Arab, American, and 

Israeli goals; or that it would ensure Iran with a resonance reason to employ to obtain a nuclear weapon in or-

der that preserve itself; or that it would consolidate the Iranian population beyond the Ayatollahs‘ conservative 

leadership; or that it would in any case not give in a long postpone of the program, since Iran‘s specialists have 

already mastered the pertinent technologies, and pursuing a push would urgently recommence their attempts to 

construct the bomb. Actually, it is more rational to dispute that once the Iranians understand that the Ameri-

cans (or the Israelis) are ready to use force, they will renounce the project in total (1, p 145). Differently today, 

when the Iranians think that the West is reluctant to use the military choice and so get benefit of that to pro-

gress with their program, once a conclusion to assault is taken there would not be any suspicion that the assault 

would be renewed should the Iranians attempts to reconstruct their infrastructure. This was the issue with Syria 

and Iraq. The same is factual concerning Iranian revenge. The government would not peril everything if its 

nuclear program is hit rigid, as it knows well how defenseless Iran is. It might react in a way that walks tall, 

but any such action would be noticeably less troublesome than the harm that would be induced by Iran getting 

a nuclear bomb.  

This viewpoint is mainly shared by a number of other sides included, involving first and prime the USA 

Congress (and not just the Republican Party). At the present time, in relation to this attitude, it is obvious that 

the level of force on Iran is just adequate to attract it to the table of talks. This is a strategically manner on 

Iran‘s part, planned to expedite the international pressure. It doesn‘t demonstrate any actual purpose to alter 

strategy, but rather it is a continuance of Iran‘s attempts to establish itself as close as probable to nuclear capa-

bility, this time legally, all the while strengthening its regional position. Hence Israel and agreeable political 

powers consider there is a need for a important enhance in diplomatic isolation, economic pressure, and a cred-

ible menace of military action, for conceive Khamenei to show the ―heroic flexibility‖ he talked of lately, and 

to stop the military nuclear program (3, p 274). The events of 1988, 2003, and 2013 (when USA menaces of 

military action, should Iran overcome on perils to screw up shipping in the Hormuz Straits, caused Tehran‘s 

urgent capitulation), over and above Iran‘s avoiding from growing its stocks of 20%-enriched uranium next 

Netanyahu‘s ―red line‖ statements at the UN, are all proof from Israel‘s perspective of the need for alike man-

ner now. Still under the present sanctions, main Iranian leaders (such as former President Rafsanjani, Rou-

hani‘s mentor) proposed that it would be more feasible to drink the poison bowl (in other words to make sig-

nificant compromises concerning the nuclear project) for provide the survival of the regime, while Ayatollah 

Khomeini did in 1988 when he made a decision to finish the Iran-Iraq war after 8 years.   
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In regard to the Israeli viewpoint, if the imperative policy were admitted Iran would have to renounce its 

enrichment capabilities, but would be authorized to put by its nuclear power plant, its academic survey, and its 

medical isotope production – all of which would put to use imported enriched uranium, as is the case in many 

other states around the world, embracing South Korea, Italy, Spain,. It would have to renounce the hundreds of 

tons of UF6 it has produced in its Esfahan transformation facility, which are the raw material for its enrichment 

process; halt extraction uranium in its mines and turning it into U3O8 (yellow cake), which is the raw material 

for producing UF6; take out the Qom/Fordow deep underground facility that was constructed only to promote 

a military program; shut down the Natanz facility and take out the infrastructure there; avoid from buying any 

unlawful nuclear material; supply full information concerning its centrifuge production plants; and end the 

search and progress of developed centrifuges. Iran would also have to permit the IAEA to report the people 

included in this endeavor, involving Mr. Fahrizadeh, who directed the nuclear program weaponization ele-

ment; halt the progress of long-range missiles; and renounce the plutonium avenue, which has no other goal 

than the production of fissile material for a nuclear bomb (7, p 111-112). All of this may be watched upon by 

the American government as desirable thought, but all of these factors trace in the 6 Security Council resolu-

tions concerning the Iranian nuclear program, and all of them are still attainable in Israel‘s perspective were 

the tactical policy to be admitted and realized.  

Met with the framework made a deal in Lausanne, Israel has had to decrease its ambitions, and focus on 

6 essential change to the framework: hindering search and progress of developed centrifuges; shipping the en-

riched material out of Iran; shut down the Fordow facility; decreasing the number of centrifuges left installed 

in Natanz; permitting inspections anytime, everywhere; and compelling Iran to supply all the asked infor-

mation about its precedent activities that have a military nuclear dimension (12). All together, Israel maintains 

to require that finishing the restriction should depend on a real shift in Iran‘s regional politics, its promotion of 

terror, and its promise to destroy Israel. These requires are crucial to keeping Iran farther away from the capac-

ity to produce sufficient enriched material for a bomb, in both the breakout and the sneak out alternatives. It 

proves that this new approach is not making any feeling on the American government.  

                                                                                                                                                       

 

REFERENCES 

 

1. Alireza Jafarzadeh, The Iran Threat: President Ahmedinecad and the coming Nuclear Crisis, Polgrave 

Macmillan, New York, 2007, 284 p 

2. Cubin Shahram, Iran‘s Nuclear Ambitions, Carnegie and Endowment for International Peace, Washington 

D.C., 2006, 123 p 

3. David Patrikarakos, Nuclear Iran: The Birth of an Atomic State , ScandBook AB, Sweden, 2012, 340 p 

4. Mark Hitchcock, Showdown in the Middle East: Wars and Rumors of  Wars. Harvest House Publishers, 

USA.  2013, 222 p 

5. Richard Cottam, Iran and the United States:  A Cold War Case Study, University of Pittsburgh Press, 

London, 2009, 312 p 

6. Saira Khan, Iran and Nuclear Weapons: Protracted Conflict and Proliferation, New York: Rothledge, 

2010, 156 p    

7. Trita Parsi,  Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran, and United States.Yale University 

Press, USA, 2008, 361 p  

9. http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32114862 

10. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Threats_to_Israel/Iran.html 

11. http://www.timesofisrael.com/timeline-of-irans-nuclear-crisis/ 

12. https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb 

13. http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-21768360 

  

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32114862
http://www.timesofisrael.com/timeline-of-irans-nuclear-crisis/


52 
 

Elvira MANSUROVA, 

Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

“BRİCS DÖVLƏTLƏRİNİN ABŞ-LA MÜNASİBƏTLƏRİ” 

 

Beynəlxalq münasibətlər tarixinin müasir dövründə sistem iştirakçılarının fəaliyyəti maraqlı və aktual 

mövzudur. Yeni dünya qaydalarının formalaşması şəraitində BRİCS dövlətlərin sistemin lider iştirakçısı olan 

ABŞ-la münasibəti maraqlıdır. Məqalədə BRİCS qruplaşmasının ABŞ-la münasibətlərinin tədgiqatı aparılır.  

Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, qlobal  proseslər, BRİKS dövlətləri, yeni dünya qaydası, ABŞ.  

 

Эльвира МАНСУРОВА, 

Магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТРАН БРИКС С СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ 

 

Деятельность участников современной эпохи истории системы международных отношений 

является интересным вопросом и актуальным. Статья посвящена взаимоотношениям государств-

членов БРИКС с Соединенными Штатами в условиях формирования системы правил нового мирового 

порядка.  

Ключевые слова: международные отношения, глобализационные процессы, страны БРИКС, 

новый миропорядок, США. 

 

Elvira MANSUROVA, 

Master, Baku State University  

 

“RELATIONS BRICS COUNTRIES WITH THE UNITED STATES” 

 

Participants of the modern era in the history of international relations system is an interesting and 

topical issue. The system of rules in the formation of the new world leader in BRICS member states are inter-

ested in the relationship with the United States. Analyses US relations with BRICS grouping is made in the 

article. 

Keywords: international relations, globalization processes, BRICS, a new world order, US. 

 

На современном этапе проблемы в процессе развития международных отношений и взаимоот-

ношения стран являются самыми актуальными вопросами современной политологической науки. В 

этой связи политические и экономические взаимоотношения групп-стран с США интересны и значи-

мы. В связи с этим исследование основных направлений взаимоотношений стран БРИКС интересно и 

своевременно. 

 

Соединенные Штаты Америки – самый активный игрок современной мировой политики, един-

ственный претендующий на статус мирового лидера, что естественно является причиной, объясняющей 

интерес для взаимоотношений участников системы международных отношений с США. 

К таким участникам относятся и группа-стран БРИКС, которая на современном этапе является 

силой, имеющей реальный потенциал и возможность конкурировать с США. 

Страны Запада во главе с США ориентируются на однополярный мир, в то время как страны 

БРИКС во главе с Россией – на мир многополярный. Для элит Запада и США в целом их глобальная 

модель является главным условием выживания, для входящих в БРИКС стран такое же значение имеет 

построение многополярного мира. Это противоречие антагонистическое (и, по существу, идеологиче-

ское). 
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Если на предшествующем этапе истории было два блока – НАТО и Организация Варшавского 

договора во главе с главными лидерами – США и СССР, то сегодня также существуют два противосто-

ящих лагеря. С одной стороны, это страны «Большой семерки» – «золотого миллиарда», духовные ос-

новы которых опираются на индивидуализм и материальное начало, претендующие на роль гегемона, 

который контролирует мировые ресурсы. С другой стороны, страны БРИКС – представители право-

славной, исламской и других цивилизаций, в основе которых доминирует духовное начало над матери-

альным, общее над индивидуальным - ориентируются на многополярный мировой порядок. Одна из 

противоборствующих сторон имеет четкую организацию – это блок НАТО. Страны, выступающие за 

многополярный миропорядок, организовались как глобальный союз БРИКС. 

Общая цель для стран БРИКС – формирование устойчивой модели многополярного миро-

устройства, частная цель – обеспечение государственной стабильности и безопасности. [1,2] 

БРИКС как своеобразное ядро, притягивающее другие государства своим растущим авторите-

том, начинает оказывать реальное воздействие на дальнейшее развитие мировой экономики и управле-

ние глобальными процессами, что свидетельствует о возрастающей роли данного форума в современ-

ном мире. 

США в рамках своих интересов развивает отношения со странами, входящими в группу 

БРИКС. К таким можно отнести торгово-экономические отношения. [2,4] 

Несмотря на существующие трудности, роль стран БРИКС в мировой экономике постоянно 

растет, расширяется их финансовое взаимодействие, налаживаются политические взаимосвязи. 

Торгово-экономические отношения двух крупнейших государств Западного полушария, кото-

рыми являются США и Бразилия, в первом десятилетии XXI века складывались не просто. Расхожде-

ния, в частности, проявлялись в сфере торговли. США (не без веских на то оснований) рассматривали 

Бразилию в качестве быстро растущего конкурента, способного в отдельных секторах потеснить аме-

риканских производителей не только на мировом рынке, но и в самих Соединенных Штатах. Отсюда и 

меры, ограничивающие доступ в США, стали, этанола, говядины, апельсинового сока и ряда других 

товаров, что вызывало протесты бразильских экспортеров. [7,8] 

Около трети бразильской экономики составляет сельскохозяйственный сектор, что делает стра-

ну одним из основных мировых поставщиков таких товаров как кофе, сахар, говядина, апельсиновый 

сок. Тропические леса также позволяют Бразилии играть одну из ключевых ролей на рынке древесины, 

каучука и различных медицинских культур. [2] 

Значительное место в структуре американского экспорта в эту страну в последние десятилетия 

стали занимать поставки вооружений и военной техники. Повышенное внимание к Бразилии и другим 

странам континента американские военно-промышленные корпорации стали уделять после августа 

1997г., когда администрация Б. Клинтона отменила эмбарго на поставки в этот регион американских 

военных самолетов и высокоточного оружия. Барак Обама назвал Бразилию лидером в производстве и 

использовании биотоплива и сказал, что США являются потенциальным покупателем, готовыми в зна-

чительном объеме покупать у Бразилии нефть и газ, которыми так богата страна. 

Экономические связи США с Россией представляют собой важный элемент двусторонних от-

ношений. В 90-е годы ХХ столетия для них была в основном создана новая организационно-правовая 

основа: заключен ряд договоров и соглашений о развитии торговли, содействии капиталовложениям, 

сотрудничестве и взаимной помощи в таможенных вопросах и т.п. 

Отдельные разногласия США с Россией в политической сфере не мешают развитию двусторон-

них торговых отношений, которые являются ведущей формой экономических отношений двух стран. 

Первые заметные подвижки в американо-индийских отношениях произошли во время визита 

президента США Б. Клинтона в Индию в марте 2000г. Политика углубленного сотрудничества с Инди-

ей особенно энергично стала осуществляться с 2002г. республиканской администрацией Джорджа Бу-

ша-мл. В июле 2005г. премьер-министр Индии Манмохан Сингх и президент США Джордж Буш-

младший подписали в Вашингтоне соглашение о сотрудничестве в ядерной энергетике. Таким образом, 



54 
 

высказанная ранее Б. Клинтоном мысль о «естественном партнерстве» между Индией и США стала 

обретать конкретные очертания. 

Обозначившееся улучшение политических отношений способствовало увеличению взаимной 

торговли двух стран. 

С приходом к власти президента Барака Обамы США еще более активизировали свою политику 

в Индии. Американо-индийский диалог по вопросам обороны и военно-технического сотрудничества 

интенсивно осуществлялся в 2008-2012гг. [3,4] 

В настоящее время Китай является вторым крупнейшим торговым партнером США, а также 

самым быстрорастущим экспортным рынком Соединенных Штатов. Несмотря на растущий дисбаланс 

в торговле между США и Китаем, американская сторона получает выгоды от внешнеторгового сотруд-

ничества с Китаем. 

США поддерживают высокий уровень торгово-экономических отношений с Южно-

Африканской Республикой, крупным, перспективным региональным рынком, обладающим большими 

запасами полезных ископаемых. США являются ведущим торговым партнером ЮАР среди развитых 

государств. Большой экономический интерес для США представляют полезные ископаемые ЮАР, по 

отдельным категориям которых экономика США жизненно зависит от импорта из этой африканской 

страны. Основные статьи американского экспорта в ЮАР – готовая промышленная продукция, вклю-

чающая комплектующие, оборудование, электронику. [6] 

Специфика деятельности стран БРИКС оказывает значительное влияние на развитие современ-

ного мирового порядка. С одной стороны, центром политической и экономической системы мира до 

сих пор остаются страны Запада, среди которых Соединенные Штаты, безусловно, играют одну из 

принципиально важных ролей. С другой стороны, быстрый экономический рост стран БРИКС, усили-

вающий политическое влияние этих государств, способствует смещению центра силы власти с Запада 

на Восток и Юг. И без всяких сомнений США приходится с этим считаться, допуская эти страны на 

свой внутренний рынок, устанавливая с ними торгово-экономические связи. США, таким образом, го-

товят солидную базу для политического взаимодействия, которое пока что не со всеми странами 

БРИКС идет гладко. 
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ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТОВ И СТАБИЛИЗАЦИИ ОТНОШЕНИЙ СЕВЕРА И 

ЮГА В ГЛОБАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИЯХ 

 

XXI век отнюдь не сулит быстрых и тем более легких решений вопросов урегулирования анта-

гонизмов между Севером и Югом, точнее, между великими державами - бывшими метрополиями и 

все еще мало развитой бывшей колониальной и полуколониальной «периферией». Большинство стран 

Азии и Африки с особой остротой продолжает испытывать на себе нерешенность всего комплекса 

глобальных проблем нашего времени: продовольственной, демографической, экологической и др., а 

также гиперэтнизм, сеющий семена конфронтации, недоверия и подрывающий, в сущности, со-

временные основы демократии и прогресса. Надо полагать, что есть лишь один эффективный путь к 

отражению такого рода «нетрадиционных» угроз - дальнейшее углубление взаимопонимания и взаимо-

действия всех народов, культур, социальных движений и других гуманитарных общностей.  

Ключевые слова: конфликтная ситуация, урегулирование, трансформация, новый миропоря-

док, стабилизация, кризис, неравномерность развития, «глубокий Юг», третий мир, правовое реше-

ние, конфронтация  
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QLOBAL VƏ REGİONAL MİQYASDA MÜNAQİŞƏLƏRİN HƏLLİ YOLLARI VƏ ŞİMAL VƏ 

CƏNUB ARASINDA MÜNASİBƏTLƏRİN STABİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

 

 XXI əsr Şimal və Cənub arasında, daha doğrusu böyük dövlətlər – keçmiş metropoliyalar və hələ də 

az inkişaf etmiş keçmiş koloniya və yarıkoloniya tipli ölkələr arasında olan antoqonizmin asan və tez həllinə 

yol açmır. Asiya və Afrika ölkələrinin böyük əksəriyyəti müasir zəmanənin həll edilməyən qlobal problemlərini 

- ərzaq, demoqrafiya, ekologiya və sair, - öz üzərilərində daha ağır hiss edirlər. Bu problemlər içərisində 

həmçinin də demokratiya və inkişafın müasir əsaslarına zərbə vuran, qarşıdurma, inamsızlıq toxumları səpən 

giperetnizm da var. 

Təxmin etmək olar ki, bu cür qeyri-ənənəvi təhdidlərin qarşısını almaq üçün yeganə effektiv yol var – 

bütün xalqların, mədəniyyətlərin, sosial hərəkatların və digər humanitar ortaqlıqların daha da sıx əməkdaşlığı 

və qarşılıqlı anlaşması.  

Açar sözlər: münaqişəli situasiya, həll etmə, transformasiya, yeni dünya düzəni, stabilləşmə, böhran, 

qeyri-bərabər inkişaf, “dərin Cənub”, üçüncüdünya, hüquqi həll, qarşıdurma.  
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THE WAYS OF CONFLICT RESOLUTION AND STABILIZATION OF THE RELATIONS 

BETWEEN THE NORTH AND SOUTH IN THE GLOBAL AND REGIONAL DIMENSIONS 

 

The XXI century doesn't promise fast and especially easy solutions of the questions of settlement of 

antagonism between the North and South and to be more concrete, between the great powers- former 

metropolitans and still underdeveloped former colonial and semi-colonial “periphery”. Most countries in Asia 

and Africa with particular acuteness continues to suffer from the entire complex of unresolved global issues of 

our time: food, demographic, ecological and etc. as well as “hyper etnism” yielding seeds of confrantation, 

mistust and undermining, in essence, the modern foundations of democracy and progress. It must be assumed 
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that there is only one effective way to repel this kind of  “non-traditional threats” – further deepening of 

mutual understanding and cooperation between all peoples, cultures, social movements and all human 

communities. 

Keywords: conflict situation, the settlement, transformation, new world order, stabilization, crisis, un-

even development, “Deep South”, Third World, legal decision, confrontation. 

 

 

Пост конфронтационная эпоха в международных отношениях, наступившая после десятилетий 

холодной войны, открывает новое геополитическое пространство для поиска действенных решений 

современных проблем, стоящих перед цивилизацией. Рухнули барьеры, искусственно разделявшие мир 

на замкнутые блоки, полностью дискредитированными оказались модели развития, основанные на са-

моизоляции. Переход подавляющего большинства государств к открытой рыночной экономике и ли-

берализация мировых торгово-экономических обменов стали качественным скачком к преобразованию 

мира в единое экономическое и цивилизационное пространство. Как бы ни воспринималась глобализа-

ция, ясно одно: данный фактор оказывает все более ощутимое воздействие на все сферы жизни и дея-

тельности человечества. Это проявляется в дальнейшей интернационализации мировых процессов, в 

росте взаимозависимости государств. Однако реальные последствия этого воздействия далеко не одно-

значны. 

Опыт 50-пер.пол.60-х гг.XX в. показал, что в условиях холодной войны роль локальных и реги-

ональных конфликтов значительно изменилась по сравнению с историей 1920-30-х годов. Если тогда 

эти конфликты играли роль своеобразных «вех» в развитии и приближении нового крупного столкно-

вения (Манчжурия, Эфиопия, Испания), то в период холодной войны они все больше воспринимались, 

с одной стороны, как симптомы общей болезни международной системы, т.е. холодной войны, а с дру-

гой − как предупреждение о необходимости не заходить слишком далеко и помнить о возможности со-

трудничества. Нагляднее всего это было продемонстрировано кризисами в Корее и Индокитае начала 

1950-х годов и их частичным урегулированием в Женеве в 1954 году (2,с.16; 8). Все эти события актуа-

лизировали вопросы: как ограничивать масштабы и интенсивность войны минимально необходимыми и 

достаточными действиями; как строить политику мирного времени так, чтобы добиваться своего, по 

возможности дальше и дольше оттягивая начало военно-силовых действий и собственно войны; как 

можно конфликтовать, не доводя конфликт до войны или балансируя на ее грани; каковы внутренние 

механизмы войны и конфликта, присущие им стадии и этапы и т.д. 

На встрече министров иностранных дел «восьмерки» 12-13 июля 2000 года в японском городе 

Миядзаки был рассмотрен широкий круг тем, имеющих определяющее значение для формирования ми-

ропорядка в XXI веке. По ее итогам был одобрен документ о согласованных направлениях работы 

«восьмерки» в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов и стабилизации обстановки в мире
 

(3,с.21). Этот документ стал известен как Миядзакская инициатива «Группы восьми» по предупрежде-

нию конфликтов.  

Во второй половине 1980-х годов в конфликтологии вообще, исследованиях международных 

конфликтов в особенности сложилось ясное понимание того, что урегулирование конкретного конфлик-

та − задача исключительной сложности даже при самых благоприятных для достижения согласия пред-

посылках. Устоялось четкое разграничение понятий «преодоления конфликтных ситуаций» (conflict 

management), «урегулирование (обычно правового и/или политического) конфликта» (conflict 

settlement) и «разрешения (в радикальном и/или социально-историческом смыслах) конфликта» (con-

flict resolution). Соответственно, не остается сомнений в том, что к каждому из перечисленных решений 

ведут свои пути, и каждое из них действует лишь в своем диапазоне задач, проблем и горизонтов вре-

мени. Со втор. пол. 1980-х годов интенсивно развивается направление, сторонники которого полагают, 

что для урегулирования конкретного конфликта соответствующие конфликтные отношения должны 

быть «трансформированы», переведены в отношения более или, наоборот, менее высокого социального 

уровня» (12,с.85).  



57 
 

Современное состояние конфликтологии подводит к выводу, что задачи как управления кон-

фликтами, так и их урегулирования требуют со стороны науки самого пристального внимания к сущ-

ностным аспектам конфликта, к его объективным функциям и роли в структуре социального поведения 

и в социально-историческом процессе. Показательно, что и практика операций ООН по поддержанию 

мира тоже подводит в последние годы к таким же выводам и к признанию правильности соответствую-

щих рекомендаций, высказывавшихся еще десятилетие назад
 
(7;1,с.9;4,с.22). Так, бывший Генеральный 

секретарь ООН Б.Бутрос-Гали в своем получившем широкий политический и интеллектуальный от-

клик в мире докладе «Повестка во имя мира» выделяет четыре направления миротворческой деятельно-

сти под эгидой или при прямом участии ООН: «превентивную дипломатию», нацеленную на предот-

вращение и недопущение конфликтов; операции и деятельность по достижению мира там, где он уже 

нарушен; операции и деятельность по поддержанию мира в районах, где он был достигнут и где вероят-

но его нарушение; и деятельность по закреплению мира на этапе после прекращения военной фазы 

конфликта. При этом Бутрос-Гали специально подчеркивает необходимость обращаться к глубинным 

причинам конфликта, к его корням на первом и четвертом из перечисленных направлений, без чего 

операции по собственно поддержанию мира окажутся действенными лишь в пределах кратких и средних 

горизонтов времени, а в долгосрочном плане обреченными на неудачу. Процесс протекания конфликта 

в принципе понятен и очевиден: это зарождение, развитие, обострение, доведение до крайнего предела 

остроты (кризисная фаза) и завершение переходом либо в стадию урегулирования, либо в стадию за-

тяжного (латентного) состояния. В этом отношении два аспекта приобретают особое значение: во-

первых, стадия обострения и, особенно, предельного обострения, стадия кризиса, и, во-вторых, воз-

можности урегулирования, нахождения точек соприкосновения конфликтующих сторон с внешним 

участием или без него. Стадия предельного обострения конфликта представляла интерес, прежде всего, 

потому, что вокруг нее всегда возникал международный кризис с вовлечением великих держав, Совета 

Безопасности ООН и, следовательно, он неизбежно становился частью общего противостояния на миро-

вой арене (9,с.52). Важно было также понимать, что процесс протекания конфликта представлял собой 

сферу активной дипломатии для окружающего мира. Какая-либо проблема, способная породить кон-

фликт, например ущемление интересов какой-то социальной или этнической группы, могла существо-

вать годами и десятилетиями, не представляя собой интереса для других государств. В обиходе 1950-

70-х годах, в отличие от настоящего времени, такого рода вопросы считались сугубо внутренним делом 

и не вызывали внешнеполитической активности других участников международной системы, что не 

означало будто за рубежом мирились с такими ситуациями или воспринимали их равнодушно. Но стои-

ло только возникнуть конфликту, даже далекому от линии противоборства двух сверхдержав (напри-

мер, гражданская война в Нигерии в конце 1960-х годов), как он немедленно оказывался в эпицентре 

активнейшей дипломатии, длившейся вплоть до завершения конфликта. Поэтому, как правило, процесс 

протекания конфликта, одновременно с вооруженной борьбой, сопровождался и процессом активной и 

обширной дипломатической деятельности, которая, наряду с поисками урегулирования, устанавливала 

контакты, решала вопросы легитимизации, создавала своего рода сеть интересов вокруг конфликта.  

Исследование современных конфликтов всесторонне подтверждает, насколько на самом деле 

ограничена и ничтожно мала вероятность добиться выгодного решения конфликта с помощью военной 

силы. Если речь идет не о демонстративном жесте типа авианалета или операции специальных сил, а о 

том, чтобы ставить своей задачей силовое решение конфликта, то надо твердо признать, что военная си-

ла имеет очень четкие пределы возможностей, несмотря на широко распространенные и стойкие убеж-

дения в обратном. 

Среди тех политических сил и средств, которые решительно вытесняют военные средства из 

сферы урегулирования конфликтов, растущее значение обретают юридические решения и обеспечива-

ющие их международные институты − ООН, Совет Европы, ОБСЕ. Это не просто дань моде, а призна-

ние факта возрастающего удельного веса нормативности решений, основанных на опробованных и за-

рекомендовавших себя в конце 1980-х и начале 1990-х годов методах. 
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Существует также тесная взаимосвязь между состоянием конфликтности и общим состоянием 

международной системы, ее дихотомией или, наоборот, укреплением и совершенствованием. Здесь 

присутствует еще и дополнительный аспект: сам по себе конфликт, где бы он ни возник и кого бы ни 

вовлек в качестве участника, нуждается в очень ответственном и взвешенном подходе; в нем неуместны 

бравада, вызов, бряцание оружием, готовность уничтожать кого угодно ради сомнительной победы. По-

бедой в конфликте может быть только здравый смысл, учет интересов всех сторон, искреннее желание 

преодолеть стадию ненужной, а часто просто вредной «конфронтации». 

Требование легитимности решения конфликта имеет принципиальное значение, поскольку тео-

ретически мыслимы и практически возможны как разные решения одного и того же конфликта, так и 

различные пути, и средства их достижения в зависимости от того, что именно подразумевается под ре-

шением в каждом конкретном случае. 

Обыденное и, по сути, интуитивное понимание «решения конфликта» как достижение политиче-

скими усилиями некоторой мировой вовсе не исчерпывает всего диапазона финалов конфликтов и ме-

тодов их завершения. В конце концов, военная победа, достигаемая любой ценой, без оглядки на свои и, 

тем более, чужие жертвы, объективно также является разрешением конфликта. Во всяком конфликте 

неизбежно присутствуют две качественно разные его стороны − практическая и психологическая; кроме 

того, всякий конфликт и его исход могут и должны оцениваться в трех масштабах времени: кратко-, 

средне- и долгосрочном. 

Дело в том, что для непосредственных, а в значительной мере и косвенных участников кон-

фликта (особенно если в ходе него уже пролита кровь) желанным, а потому и субъективно-

психологически законным является только одно его «решение» − победа «своей» стороны, чаще всего 

достигаемая, лишь силовым путем. На практике это обычно означает использование вооруженных 

форм и методов ведения конфликта с непременными при этом жертвами со стороны мирного населе-

ния, как правило, намного превосходящими потери непосредственных участников боевых действия. 

Любая победа, однако, всегда оставляет у победителя и у части других субъектов политики убежденность 

в допустимости и главное, практической выгодности военного решения конфликта, а у проигравшего − 

психологическую неудовлетворенность, чем сохраняет, а в определенных смыслах и стимулирует по-

явление целей и политики реванша. Именно поэтому многие войны и конфликты в истории станови-

лись, чуть ли не многовековой традицией, питаемой попеременными частными успехами то одной; то 

другой их стороны. Разрыв с этой традицией, правовое решение конфликта (будь то внутреннее или 

международное) могут в таких случаях прийти только со стороны, а не изнутри круга участников самого 

конфликта. Поэтому место и роль более широкого социума имеют совершенно особое значение, когда 

ставится цель именно правового, а не просто насильственного разрешения конфликта.  

Значение итогов исследований международных конфликтов в 1970-80-е годы оказалось значи-

тельно большим, чем даже ожидалось. Когда холодная война завершилась и появились надежды на по-

строение новых неконфликтных отношений с США, пришлось вспомнить дихотомию «соперничество-

сотрудничество», без которой было невозможно объяснить все еще сохраняющиеся источники напря-

женности в российско-американских отношениях. Кроме того, неудача с попыткой превратить «страте-

гическое партнерство» в основу взаимоотношений между Россией и США в первой половине 1990-х 

годов также поставила вопрос о поисках новой теоретической базы отношений между обеими странами 

в рамках концепции «соперничества-сотрудничества», которую можно было бы применить к анализам 

конфликтов на постсоветским пространстве, проникающих по линии противостояния Севера и Юга 

(10,с.84;11,с.61-62;6,с.38-39). 

 Контуры нового миропорядка во многом определяются особенностями формирующейся гло-

бальной экономики. Наиболее тревожной тенденцией в этом смысле становится появление так называ-

емого «глубокого Юга», которое свидетельствует о реальной опасности полной деградации целого ряда 

государств в результате последовательного сокращения бюджетных расходов на элементарное воспро-

изводство социальной и политической инфраструктуры. Таким образом, последствия глобализации 

оказываются весьма неоднозначными и противоречивыми. С одной стороны, очевидный рост взаимо-
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зависимости различных стран и регионов мира. С другой стороны, геоэкономическое соперничество, 

цель которого − создать условия для непрерывного и достаточно динамичного экономического роста 

(5,с.78). 

Современные процессы мирового развития придали новое измерение широкому кругу междуна-

родных проблем. К их числу относится и проблема отношений Север-Юг, которую принято связывать с 

общими условиями меж цивилизационного взаимодействия промышленно развитых и развивающихся 

стран. Вопросы этого взаимодействия впервые встали на повестку дня после распада колониальной си-

стемы и изначально трактовались почти исключительно под углом зрения экономической помощи мо-

лодым независимым государствам. Однако в дальнейшем термин «Север-Юг» не только занял прочное 

место в политическом лексиконе, но и стал часто фигурировать как синоним противоречий между «бо-

гатыми» и «бедными» странами, как вектор глобальной конфронтации XXI века. 
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TURKEY AND RUSSIA RELATIONS, IS A RAPPROACHEMENT POSSIBLE? 

 

 Turkey  and Russia  are two countries which  competing in strategic places in Middle East,also being 

leader in the region. Although during the previous years both countries have overlapping interests,but from 

different reasons bilateral relations downgraded. Especially after the JDP tooking power bilateral relations 

were getting weak.There are enough reasons to cooperate between parties. 

Keywords: Midddle East, bilateral coorperation, Juctice and Development Party (AKP), foreign poli-

cy. 
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TÜRKİYƏ VƏ  RUSİYA, MÜTTƏFİQLİK MÜMKÜNDÜRMÜ? 

 

Türkiyə və Rusiya Yaxın Şərqdə  strateji nöqtələr uğrunda mübarizə aparan həmçinin  regionda lider 

olmağa  çalışan iki dövlətdir.Keçən vaxt ərzində  olkələr kifayət qədər güclü əməkdaşlıq etsələr də müəyyən 

səbəblərdən münasibətlər kəskinləşmişdir.Xüsüsən AKP-nin hakimiyyətə gəlməsindən sonra  ikitərəfli 

münasibətlər getdikcə zəifləmişdir.Tərəflərin əməkdaşlıq etməsi üçün kifayət qədər güclu səbəblər mövcüddür. 

Açar sözlər: Yaxın Şərq, ikitərəfli əməkdaşlıq, Ədalət və İnkişaf Partiyası, xarici siyasət. 
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ТУРЦИЯ И РОССИЯ: ВОЗМОЖНО ЛИ ПОВТОРНОЕ СБЛИЖЕНИЕ? 

 

 Турция и Россия являются две страны, которые конкурируют в стратегических местах на 

Ближнем Востоке, а также являются Лидером области. Хотя в предыдущие годы обе страны имели 

совпадающие интересы, но и по различным причинам отношения ухудшились. Особенно после вступ-

ления JDP к власти отношения стали ухудшатся. Имеется достаточно причин, для сотрудничества. 

Ключевые слова:   Ближний Восток , Партия справедливости и развития, внешняя политика и 

двусторонние отношения. 

  

 

Turk foreign policy has entered much difference activity from the first years of the XXI century. This 

fact has alternated different directions coming to the power of the JDP government in 2002. It was seen in the 

connections of AKP government with Russia and other states .The most important factors of the Turkey-

Russia connections in  the first years was leader factor in the region. Putin and Erdogan‘s political problems 

between two countries gave weight economical collaboration and strategic partnership and it was   already 

calming of the two-sided connections in the system according to the 1990th year‘s rivalry period. One of the 

most important elements supporting this development changing of the balance inside of international system 

and realness‘  in the direction of profits of the foreign policy of USA in the Bush administration and   creat-

ing the military intervention to the front plan; As, Russia and Turkey has given  reactions by different means 

in front of this the changing. 

Turkey‘s modern new foreign policy is reflected within Turkish-Russian relations and has opened the 

way for opportunities in solving regional and local problems. It has provided the necessary  motivation to the  
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further important relations with Russia. Within Turkey‘s modern  policy, the improvement of  political and 

economic relations with Russia is a priority. 

 There is possible to discuss annual circumferences  during 2002-2012 distances  between  Tur-

key and Russia in the two-sided connections 

1.Natural gas  and two-sided process in the area of energy according to the Blue Flow, 

2.Mutual  commercial relations strengthening and lowering to the least of the problems of connected 

customs to this, 

3.Caucasus stability platform  with 2008 Georgian war. 

4.2010 Akkuyu  Mersin nucleus  construction station treaty and UDİK''s building, 

5.Tourism and  mutual lift  of the visas.(2011) 

Russia is troubled  by US policies in the Middle East and desires  to see Turkey as an partner  in this 

region, where Russia held close relations during the Soviet period. According to the  policies viewed after 

9/11, the US is  working to isolate the  surfacing partiality in the Islamic  world. For Russia, close relations 

with Turkey, which is one of the strongest and powerful  country in the Islamic world, holds special im-

portance. Turkey aims itself to become a future energy transporter and Moscow is aware that this will not just 

spoil  their interests   as a rival , but will also submit new perspectives.[6.p102] 

Some of the main problematic issues in relations between the two countries during the 1990s entailed 

conflicts of power over the Caucasus and Central Asia, Russia‘s sale of S-300 missiles to the Greek Cyprus, 

the CFE (Conventional Armed Forces in Europe Treaty) debates, the passage of Caspian petroleum through 

the Turkish straits, and the  Kurdish and Chechen problems. Above all others were general economic rela-

tions. Additionally, there was the ―Blue Stream‖ natural gas pipeline, cooperation in fighting against terror-

ism, military-technical relations and search for collaboration in Eurasia. 

On September 6, 2000, Vladimir Putin  and  Ahmet Necdet Sezer held a top-level meeting during the 

―Millennium Summit‖ in New York. In October 2000, Russian Prime Minister Mikhail Kasyanov visited 

Ankara, which was to become a turning point in Russian-Turkish relations. Most notable was his statement: 

Russia and Turkey are not rivals. We are partners and our governments will enter into relations in accordance 

with this principle Both sides expressed the future potential of developing the relations even further, from 

collaboration to strategic partnership.[7.p35]                           

Relations during Arab spring 

The largely unexpected movements for greater political opening in the Middle East and North Africa, 

known as the Arab Spring or the Arab Awakening, have had inevitable consequences for both Turkey and 

Russia. With the immense turbulence and growing uncertainty about the region‘s regimes, the Arab Spring 

has not surprisingly highlighted some differences between Ankara‘s regional approach and Moscow‘s. To 

some extent, these differences reflect the disparate worldviews prevalent in the two capitals about the nature 

and direction of the developments in the region. Russian leaders have approached the change in the Arab 

world with much more caution. From the very beginning, their view has been that the Arab Spring was an 

Islamist revolution, rather than an Eastern European–style democratic revolution. The collapse of Mubarak‘s 

regime was perceived in Moscow largely as a breakthrough for political Islam and raised the risk of further 

expansion into the neighboring regions. The ouster of Muammar Qaddafi plunged Libya into chaos, leading 

to proliferation of weapons and radical fighters. In the Syrian conflict, Russia has vehemently opposed exter-

nal military intervention against the Bashar al-Assad regime, though its military assistance to the Syrian gov-

ernment has been at odds with the position of North Atlantic Treaty Organization (NATO) members, includ-

ing Turkey, and has been regarded in Ankara as a factor delaying resolution of the crisis. Overall, however, 

Moscow‘s stance on Syria has been in support of a world order based on the primacy of the United Nations 

Security Council in all matters related to international peace and security.[5.p86] 

Yet, despite their differences, Moscow and Ankara have demonstrated an ability to maintain a regular 

and respectful dialogue. They avoided a war of words over Syria, and they kept the diplomatic channel open 

at all levels. They have largely managed to compartmentalize their relations by not allowing their differences 
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on the Syria crisis to cause long-lasting damage to their bilateral relations. In the midst of the Syrian crisis, 

they convened the High Level Cooperation Council, attended by both countries‘ leaders. 

Now it is time to step up Russo-Turkish cooperation on Syria. This can be achieved on the basis of 

shared interests in the future of the region. Both Moscow and Ankara are concerned that the spreading vio-

lence is destroying Syria, decimating its population, and destabilizing the neighborhood. Both Turkish and 

Russian leaders are concerned that the rise in extremism within Syria can pose a threat to their own countries. 

As the Arab Spring progresses toward an uncertain future, Turkey and Russia must consult closely to 

develop common approaches based on their shared interest in containing the spread of terrorism and extrem-

ism, bolstering regional security, and enhancing economic cooperation as a means for fostering prosperity 

and stability. Despite their differences, an active dialogue on Syria‘s transition and post conflict order could 

make a valuable contribution to international efforts to bring peace. Furthermore, it will help to minimize 

mutual misunderstandings in the midst of rapidly evolving events 

Resolving peace process in the Middle East 

Historically, Ankara and Moscow have approached the Arab-Israeli conflict from different angles. 

By now, however, these differences have substantially narrowed. Russia is a member of the Middle East 

Quartet (other members being the United States, United Nations, and European Union), where it basically 

sup- ports U.S. efforts to bring peace to the area. It also maintains cordial relations with the Palestinians and 

has built strong ties with Israel. Turkey‘s historically strong ties with the Jewish state have frayed in the wake 

of Israel‘s 2008 Gaza Strip offensive and its 2010 naval raid on a Gaza-bound flotilla, which killed several 

Turkish  citizens. Ankara‘s engagement with the Palestinians has increased significantly. 

Essentially, both Turkey and Russia support an Israeli-Palestinian dialogue leading to a lasting peace 

settlement. Both countries have maintained official channels of communication with the Hamas leadership. 

Russia also has contacts with the Hezbollah movement in Lebanon. This situation allows for Turkey and 

Russia to play a useful role in helping the Palestinian Arabs and the Israelis to come to terms with each other. 

Ankara and Moscow will benefit by regularly exchanging views on the Israeli-Palestinian conflict specifical-

ly and the overall Middle East peace process in general.[10] 

 Essentially, both Turkey and Russia support an Israeli-Palestinian dialogue leading to a lasting peace 

settlement. Both countries have maintained official channels of communication with the Hamas leadership. 

Russia also has contacts with the Hezbollah movement in Lebanon. This situation allows for Turkey and 

Russia to play a useful role in helping the Palestinian Arabs and the Israelis to come to terms with each other. 

Ankara and Moscow will benefit by regularly exchanging views on the Israeli-Palestinian conflict specifical-

ly and the overall Middle East peace process in general. 

For both Turkey and Russia, relations with Iran have historically wavered between cooperation and 

competition. In the past few years, Iran has emerged as particularly important in Turkish-Russian relations, 

amplifying differences between Ankara and Moscow on some occasions and bringing their positions closer 

on others. Now that the P5+1 group of world powers (the United States, Russia, China, the United Kingdom, 

and France, plus Germany) have signed an interim accord with Tehran in November 2013 opening the way to 

resolving the Iranian nuclear issue, Russo-Turkish cooperation is particularly important in ensuring that this 

interim accord is followed by a final agreement. 

Both Ankara and Moscow have repeatedly expressed their reservations about further tightening sanc-

tions on Iran, which until Hassan Rouhani‘s election as president in 2013 remained high on the international 

agenda. Both countries, but especially Turkey, are likely to benefit from a relaxation and eventual termina-

tion of the sanctions.[8] 

For Turkey, a nuclear Iran could lead to a nuclear race in the region, dangerously undermining re-

gional stability. Ankara has been particularly cognizant of a country‘s right to pursue peaceful nuclear tech-

nology—a right it is planning to exercise by developing its first nuclear power plant with Russian partner-

ship. This has prompted a proactive approach by Turkish diplomats to ensure that Iran addresses international 

concerns about its nuclear program, while preventing toughening of international sanctions. In 2010, Turkey 

and Brazil, both of them non-permanent members of the UN Security Council that year, mediated an agree-
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ment with Iran for a nuclear fuel swap. But as progress failed to materialize, the two countries voted against 

the draft resolution of the Security Council to impose new sanctions. At the time, this proactive diplomatic 

maneuver by Turkey came at the cost of questioning its commitment to its alliance with Western powers. 

For Russia, which sees itself as a guardian of global strategic stability,   a nuclear-armed Iran is also 

unacceptable. Moscow has been an active participant in the P5+1 talks with Iran on its nuclear program. Like 

Turkey, it has sought, and also failed, to mediate between Tehran and the West. 

The Syrian crisis, has created some discomfort between Ankara and Tehran, while helping to im-

prove Russia‘s relations with the Iranian leadership. Iran is the staunchest supporter of Assad‘s regime, while 

Turkey has been outspoken in its backing for the opposition forces. When Ankara decided in September 2011 

to host a radar system with its NATO allies to track missiles, Tehran perceived the move as directed at Iran. 

Iraq, in the meantime, has also become an arena for growing competition between Ankara and Tehran. 

Resolution in South Caucasus 

Russia and Turkey maintain  differences in the South Caucasus region, although they  learned to live 

with them without causing a main dent to bilateral relations. The area where interests have diverged in energy 

improvement, over rival pipelines to feed Europe‘s energy demand. Turkey‘s extensive trade and intensified 

energy relations with Russia, however, has helped to partly soften Moscow‘s approach toward Ankara. The 

main differences have been the product of several protracted territorial conflicts: over Nagorno-Karabakh, 

Abkhazia, and South Ossetia. While dormant now, these conflicts are not close to being resolved. 

The azerbaijanian-armenian conflict over Nagorno-Karabakh disrupt the  peace in the region and 

draw in both Russia and Turkey. For more than twenty years, the conflict has been frozen. Nagorno-

Karabakh and a large piece of Azerbaijani lands had been occupied by Armenian troops. Despite all the at-

tempts by international mediators from the Organization for Security and Cooperation in Europe Minsk 

Group, where Russia is a co-chair, progress toward peace between Armenia and Azerbaijan remains stalled. 

Moscow and Ankara take considerably different views on the Azeri- Armenian dispute. Moscow is a 

formal ally of Yerevan and maintains a military base in Armenia‘s territory, though Russia also sells arms 

and military equipment to Azerbaijan. In 2013, Yerevan opted to join the Moscow-led Customs Union. An-

kara maintains a strategic relationship with Baku. Turkey, for its part, launched an effort several years ago for 

a rapprochement with Yerevan, though the initiative soon stalled. While the effort enjoyed Russia‘s official 

sup- port, some in Ankara felt that Moscow failed to use its leverage with Yerevan as effectively as it could 

have. 

The stalemate in the rapprochement between Ankara and Yerevan has raised the possibility of new 

tensions. The gap in the economic and military capability of Azerbaijan and Armenia keeps growing. In the 

meantime, the leadership both in Baku and Yerevan continues to resort to rhetoric calling for a military solu-

tion. 

In the near term, both Moscow and Ankara need to work together to prevent a military confrontation.[3.p63-

66] 

Territorial dispute over Georgia was another aspect which Moscow and Ankara are divided by differ-

ences. Russia recognized South Ossetia and Abkhazia as independent states. Turkey in 2008, In the same 

year Russia expanded its economic ties with Abkhazia, supported Georgia‘s sovereignty and territorial integ-

rity, preferred that conflicts be resolved through peaceful ways. Ankara, at odds with Moscow, supports the 

European Union‘s Eastern Partnership policy, whose objective is to foster economic and social integration 

between the EU and the South Caucasus republics. In the aftermath of the Russo-Georgian war of 2008, An-

kara called for resolving regional issues with less intervention from external players. Also, the Caucasus Sta-

bility and Cooperation Platform, initiated by the Turkish leadership in 2008, can be revived and updated to 

foster dialogue in the region. It could even be transformed into a joint Turkish- Russian initiative. 
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KARABAKH CONFLICT AND AZERBAIJAN’S GOVERMENT POLICY  

 

In the eve of the dissolution of the Soviet Union, Azerbaijan faced Nagorno-Karabakh conflict as a 

result of territorial claim of Armenia against Azerbaijan Despite the fact that the Armenian-Azerbaijani con-

flict started twenty years ago there is no resolution for this conflict and the one is not expected in the near fu-

ture. Twenty percent of the Azerbaijan lands are under the Armenian occupation though there have not been 

hot clashes between two countries.  

This article argues that Azerbaijan’s government policy about Karabakh and  Russian factor which 

that’s regions destiny change   

Keywords: The Armenian-Azerbaijani conflict, Karabakh, Azerbaijan government policy 

 

Karabakh is to the South East of Caucasus Mountains. It is 4392 km2 and is between the rivers Kür, 

Aras and Gökçe Göl . To its west lies Armenia, to its south it is close to Gran border. It is from north to south 

120 km and from east to west 35-60 km within the Azerbaijan Republic borders. The upper parts of this area 

are mountainous, which is why it is also called Nagorno-Karabakh or Upper Karabakh Region. It is a major 

center for mineral deposits, mineral waters, forest products and freshwater fishing. 210,000 hectares of availa-

ble land is can be found here.  The whole area accounts for up to 5% of Azerbaijan. (11, s.1112). Nagorno-

Karabakh is a region which includes Karabakh and it has 18,000 square measure and 4,392 km square area. 

Azerbaijani lands which are currently located in the occupied, covers with  Nagorno Karabakh and it‘s around 

other land. (18, 16.04.2016).  

Karabakh region, along with other regions of Azerbaijan, has geopolitical importance because it is locat-

ed at a point where can control Iran and Armenia (10, s.3)  

THE ORIGINS OF THE KARABAKH CONFLICT 

Armenians have become the main actor who have benefitted from Russia's policy on the Caucasus and 

Middle of East from 1715 to until now. Armenia first became a part  of Russia‘s policy  in Tsar first Petro pe-

riod (1672-1725). Tsar first Petro wanted to create an Armenian Kingdom where the center would be Baku in 

the Caspian's western coast to hold in the Caucasus organized by the Caspian expedition in 1722. With this 

purpose he worked to settle the territory of Azerbaijan, by preparing a list of the Armenian communities which 

were dispersed through the region and made an effort with trade starting from Mazandaran up to  Dagestan, 

however he couldn‘t manage it.(5, p.145). The Türkmençay Treaty which was signed after the Russian-Iranian 

war in 1826, changed the destiny of Azerbaijan. The territory of Azerbaijan was to divided 2 parts by 15. sub-

stance of this treaty. Türkmençay Treaty Article 15 reads as follows:  "that Armenian families who are perse-

cuted in Iran, must be immigrated to Azerbaijan. 

According to Edirne Agreement  which was signed after end of 1828-1829 Russian-Ottoman was al-

lowed to emigrate Armenians families from the Ottoman Empire, to Azerbaijan, after Agreements entering 

into force on  more than 8 thousand Armenian families from Iran (40,000 people), 14 thousand Armenian 

families from the Ottoman Empire (84 600 people) had to  immigrated  to Azerbaijan and they had been set-

tled, especially in  khanates territories of Yerevan, Nakhchivan and Karabakh (19., 16.04.2016). Thus, the de-

mographic structure of the Azerbaijani lands began to change in favour of the Armenians ( 3, p. 49-52). 

In the Armenian buffer zone, which composed of Armenians who had emigrated from Ottoman Empire 

and Iran, its center , Yeravan was established.  According to the first official Russian census in 1832, 64% of 

the Nagorno Karabakh population was Azerbaijan Turks and Armenians was 34%. In particular, the proportion 

of Armenians in that area was raised due to a lot of Armenian emigration after World War II, and their place-

ment in Karabakh (15,  22-23). 
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Even if a change starts in favour of  Armenians ,in the buffer zone created until 1918 so  Armenians 

have always been a minority  Nagorno-Karabakh has also continued its existence in the first Republic of Azer-

baijan founded in 1918.  Armenians in Nagorno-Karabakh, in the minority before the Soviet period, then  con-

stituted  75 percent of the population thanks to consistent immigration during the Soviet period. In 1988, a re-

gional crisis that began in October 1987, then began to take on different dimensions. (16,p. 393). 

In that time, Parliament in the Armenian majority of the Nagorno-Karabakh which belonged to Azerbai-

jan and was an autonomous region in Soviet Union, had decided to merge with the Soviet Republic of Arme-

nia; but, the Kremlin rejected that decision of Nagorno-Karabakh in 1989 and Nagorno- Karabakh was recon-

nected to Azerbaijan. When the Soviet Union began to disintegrate at the end of 1991, Armenians took the op-

portunity and authorities proclaimed the independence of Nagorno-Karabakh. In this case, it had ignited armed 

conflicts between Azerbaijan and Nagorno-Karabakh and Armenia ( 18, 16.04.2016)   

Conflict at the end of January 1992 continued apace. A helicopter belonging to Azerbaijan was shot 

down by Armenians. While the conflict was continuing as only the two national armies fighting with each oth-

er, the 81.division of the Russian army announced their support for the Armenian side the Karabakh issue has 

gained an international dimension with being a member of the OSCE of Azerbaijan and Armenia on January 

30 1992. Meanwhile, Iran has offered to mediate, but Iran's offer was not accepted by the parties. Armenians 

carried out a massacre in Khojali  on February 26, less than a week after a meeting of the three foreign minis-

ters at Russia's initiative and the administration of a positive statement towards a truce on February 20, 

1992.(2, p.405). Azerbaijan had canceled the autonomous status of Karabakh  on Nov. 27, 1991. It had hap-

pened a bloody period in 1992 and 1993, had taken place a very severe battle and had finally signed the truce. 

The European Security and Cooperation Organization (OSCE) Minsk Group formed on the issue discussed In 

United Nations (UN) 1992; it was targeted to reach a peace agreement between the parties by ensuring the con-

tinuation of peace talks. (6.,p.19).  

A ceasefire agreement had been signed with the Russian initiative between Azerbaijan and Armenia in 

Bishkek in 1994. OSCE Minsk Group had presented to the parties preparing three different peace plans for the 

settlement of the Nagorno-Karabakh conflict. But one of these by Azerbaijan and two peace plans by Armenia 

was not accepted.  

Today, this problem is still on-going and is expected to be resolved in the peaceful aspect of the problem 

within the OSCE Minsk Group (14., p.77). After the cease-fire agreement signed between Azerbaijan and Ar-

menia in 1994, there have been reciprocal attacks in many different diameters. 

Since 2004, the Minsk Group, has changed its work methods as a result of its peace projects not receiv-

ing acceptance. instead of drawing up plans through shuttle diplomacy, It has adopted a method named Prag 

Format in which all parties are brought together where all aspects of an issue are discussed freely  

Calls which made in 2004-2008, did have small progress but failed to reach a peace deal. After months 

of  Russia-Georgia war  in August of 2008,  Russia  provided   the signing of The Moscow  Declaration be-

tween the parties to prevent the outbreak of a new war in the region and to protect its power in that area and 

since then, especially in the last two years, negotiations were held in Moscow's unilateral initiative. But it 

raised  risk of war between parties and to reveal as a ‗Military Doctrine' the discourse of war in 2010 by senior 

officials in Azerbaijan and after occurrence of hot conflicts ( 17, p.9). 

The 2016 Armenian–Azerbaijani clashes, referred to by some as the Four-Day War, occurred along the 

line of contact, with the Nagorno-Karabakh Defense Army and Armenian Armed Forces on one side and the 

Azerbaijani Armed Forces on the other, in the disputed region of Nagorno-Karabakh, with Azerbaijani forces 

seeking to regain control of territory controlled by the Armenia-backed Nagorno-Karabakh Republic (NKR). 

The clashes have been defined as "the worst" since the 1994 ceasefire. President of Armenia Serzh Sargsyan 

stated that Armenia would formally recognize the independence of Nagorno-Karabakh "if the military opera-

tions continue and acquire a large scale." On April 24, 2016 he publicly acknowledged that the Azerbajani 

troops took very small pieces of land in the north and south of the contact line, which he claimed had no stra-

tegic importance for Armenian forces, who didn‘t try to reclaim them to avoid additional losses of life. On 

April 25 the Ministry of Foreign Affairs of Armenia issued a statement: on April 25 at the UN General Assem-

http://www.diplomat.com.tr/atlas/sayilar/sayi12/sayfalar.asp?link=s12-5.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh_Defense_Army
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenian_Armed_Forces
https://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijani_Armed_Forces
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh
https://en.wikipedia.org/wiki/Armenia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagorno-Karabakh_Republic
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishkek_Protocol
https://en.wikipedia.org/wiki/Serzh_Sargsyan
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bly and Security Council Azerbaijan has disseminated yet another provocative letter dated April 14, 2016, 

where, striving to put the blame on Armenia, it unilaterally denounced May 12, 1994 trilateral ceasefire 

agreement signed between Azerbaijan, Nagorno-Karabakh and Armenia without time limitations". While not 

supporting Armenia nor recognizing the independence of the Nagorno-Karabakh Republic, the vast majority of 

countries and international bodes called for an immediate ceasefire.(20., 27.04.2016) 

Azerbaijan Government Policy on Karabakh 

The Nagorno-Karabakh conflict as well as foreign policy, is an important factor influencing the internal 

political life of Azerbaijan. First, it should be noted that the first output period of the Karabakh and following 

events has been the driving force of the Azerbaijan‘s independence movement. 

So, first of all, people who demanded that the central government's measures against Armenian aggres-

sion in Karabakh, when they saw the Russian‘s side attitude, they were convinced that to be connected to Rus-

sia was futility so the struggle for independence had begun. However, political power in the country had been 

forced to change when the defensive war against the Armenians in Karabakh and other regions became critical. 

In addition to this power struggle,  the non-democratic results made very large negative impact on Azerbaijan's 

territorial integrity and its political life. Immediately after Azerbaijan gained its independence, stuck with these 

types of problems and pressures, those problems were overcome by establishing a balance between the various 

powers. (1, p.8).  

Three countries that form the South Caucasus, Azerbaijan, Armenia and Georgia, have gained their in-

dependence through the disintegration of the Soviet Union in 1991. After independence, the South Caucasus 

countries which made transition from totalitarian systems to democracy and the market economy in a sense, 

trying democracy, in this transition period, were encountered in terms of administrative, political, social, eco-

nomic and  military with great difficulties and had not provided long-term stability in the region. Azerbaijan 

had experienced major problems in post-independence period. The country was nearly disintegrating.  This 

process in a large extent had continued until the 2000s (8, p.4) 

While Muttalibov was conducting a foreign policy intended for Russia, Elchibey headed towards Turkey 

and West in order to solve the problem of Karabakh . Heydar Aliyev and Ilham Aliyev had preferred the "Bal-

ance Policy". Internal stability had provided with "Balance Policy" which began with Heydar Aliyev , after 

that, the Nagorno-Karabakh War had been halted  and Haydar Aliyev had become  an important actor recog-

nized in the country and  the international community. This policy also have been maintained in Ilham Aliyev 

period.(13, p.2). Follow diplomatic methods which Heydar Aliyev followed, has showed past and importance  

of  Karabakh‘s problem  and have served to announce to the whole world how azerbeycan is right in that is-

sue(8, p.169). The fundamental objectives of foreign policy in first period after independence were the consol-

idation of independence, territorial integrity and provision of security. To this end, the Russian army was taken 

out of Azerbaijan, the Karabakh problem had not to be in the monopoly of Russia, the CIS membership issue 

and problems of operation of Azerbaijani oil had been primarily addressed.  In resolving of the problem of the 

occupation by Armenia of Azerbaijan lands, even if initiatives aimed at the elimination of  the role of Russia 

were not at the desired level but thre have been some results .( 4, p. 121). 

In the period after independence, the government, mobilized all of its resources to the Karabakh prob-

lem, despite having all of  Azerbaijan's other  problems, the main aim of foreign policy was to ensure Azerbai-

jan‘s territorial integrity and  to return the victims of the policy of ethnic cleansing to their country. 

Because the Karabakh issue is one of the most important obstacles to economic development and re-

gional integration of either the Black Sea or the Caspian Basin. Therefore, it is not only up to Azerbaijan to 

eliminate this obstacle, but also other countries of the region will have to contribute greatly. ( 7, p. 164.) 
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ПОЛИТИКА И ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

 

После распада Советского Союза Европейский союз (ЕС) начал проявлять интерес к государ-

ствам Южного Кавказа. Официальные отношения стран Южного Кавказа с ЕС начались в 1996 году 

после ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу в 1999. С 

тех пор ЕС продолжал свою деятельность в этом регионе, в целях оказании помощи Армении, Азер-

байджану и Грузии в преодолении экономической и политическая нестабильности. Эта статья фоку-

сируется на отношениях между ЕС и странами Южного Кавказа и изучает основные направления 

деятельности ЕС в регионе, интересы и политику ЕС на Южном Кавказе, различные соглашения о 

различных проблемных областях в странах Южного Кавказа и препятствий в их сотрудничестве. 
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After the collapse of the Soviet Union, the countries of the South Caucasus Region started to gain the 

interest of the European Union (EU). The formal relations of the Caucasian countries with the EU commenced 

in 1996 with the ratification of Partnership and Cooperation Agreement, which became effective in 1999. 

Since then EU has continued its activities in this region to help Armenia, Azerbaijan and Georgia to overcome 

their economic and political instability. This paper focuses on EU-South Caucasus relations and explore the 

main EU activities in the region, the interests of the EU's policy in the South Caucasus, and various agree-

ments on different problematic areas in the South Caucasian countries and obstacles in their cooperation. 
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AVROPA İTTİFAQINNIN CƏNUBİ QAFQAZDASİYASİ MARAQLARI 

 

Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Avropa Birliyi (AB) Cənubi Qafqaz dövlətlərinə maraq göstərməyə 

başladı. AB-ninCənubi Qafqaz dövlətləri ilə formal münasibətləri, 1999-cu ildə qüvvəyə minmiş Tərəfdaşlıq və 

Əməkdaşlıq Sazişi haqqında Saziş 1996-cı ildə ratifikasiya olunduqdan sonra başlayıb.O vaxtdan bəri Avropa 

İttifaqı Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstana iqtisadi və siyasi qeyri-sabitliki aradan qaldırılması üçün, 

regionda öz fəaliyyətini davam etdirdi. Məqalədə Avropa İttifaqı və Cənubi Qafqaz dövlətləri arasında 

əlaqələrə nəzər yetirir və regionda Avropa İttifaqının siyasi maraqları və fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 

öyrənilir,həmçinin və Cənubi Qafqaz ölkələri ilə müxtəlif sahələrdə müxtəlif müqavilələrin və fəaliyyətinin əsas 

istiqamətləri araşdırır. 
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Многочисленные инициативы, осуществляемые в рамках поддержки новых независимых госу-

дарств ЮК, проводимые в этом плане меры, финансовая и техническая помощь, позволяют выделить 

Европейский Союз в качестве глобального актора, проявляющего геополитические интересы в регионе. 

Хоть первое Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (PCA) (1996 г.)  между Европейским сообще-

ством, государствами — членами ЕС и странами ЮК было установление демократических реформ во 

всех сферах общественной жизни, а также поддержание мирного процесса на ЮК, (20) однако главным 

приоритетным направлением политики ЕС на Кавказе являются вопросы энергетической и транспорт-

но -коммуникационной безопасности Европы. С точки зрения обеспечения энергетической безопасно-

сти, особый интерес для стран ЕС представляют нефтегазовые ресурсы Каспийского моря. Так с 1992 

года геополитические отношения ЕС с государствами ЮК, преимущественно развивались в рамках 

экономических и технических программ. (2, c.305) В 1993 году в Брюсселе было положено начало про-

грамме создания транспортного коридора TRACECA (Европа — Кавказ — Азия). Этот проект был 

утвержден в качестве составной части программы TACIS (программы технической помощи странам 

СНГ), включающий государства ЮК. Тогда же было зафиксировано главное направление транспорт-

ной (а впоследствии и энергетической) стратегии ЕС на ЮК — создание коридора в обход России, при-

званного «разнообразить традиционные централизованные потоки торговли и транспорта и открыть 

новые (альтернативные) торговые маршруты в западные страны».(13) Чтобы обеспечить безопасность 

транспортировки энергоресурсов из Каспийского и Черноморского регионов, Еврокомиссия в 1995 го-

ду приняла программу INOGATE (Программа  энергетического сотрудничества ЕС со странами-

партнерами), предусматривавшую не только перекачку в Европу углеводородов, но и поощрение раз-

вития нефтяной и газовой инфраструктуры заинтересованных стран.(19,p.11,17) На первом этапе реа-

лизации проектов TRACECA и INOGATE ЕС даже и не думал о методологии формирования своей 

стратегии энергетической безопасности. Тогдашние проекты носили в основном чисто технический 

характер и не имели каких-либо четких стратегических ориентиров, что существенно снижало их влия-

ние. (21) 

Начиная с 2000 года ЕС стал предпринимать активные шаги по разработке целостной стратегии 

в отношении ЮК. Импульс более дифференцированному подходу в европейском восприятии Южного 

Кавказа дали события осени 2003 года: мирная смена власти в Грузии, известная как «революция 

роз».(23,p.66) Также в период с 2003 по 2004 гг. почти закончилось расширение ЕС на восток, было 

создано институциональное устройство для общей внешней политики и политики безопасности 

(CFSP), и ЕС приобрел минимальный набор возможностей для действий в сфере политики безопасно-

сти в рамках Европейской политики обороны и безопасности (ESDP).(15,c.355) В марте 2003 года Ев-

ропейская Комиссия в Брюсселе опубликовала свои соображения по поводу «Wider Europe-

Neighbourhood» («Расширенная Европа – Новое соседство») как концепцию для отношений с восточ-

ными и южными соседями.(17) Большая весомость Южному Кавказу была придана в новой Стратегии 

безопасности ЕС, написанной Хавьером Солана. В ней говорилось о большей заинтересованности в 

решении проблем ЮК. (15, c.356) Сильным интегратором процессов реализации подписанных с ЕС 

договоров и инструментом гармонизации европейских и южно-кавказских норм и стандартов стала 

разработанная в 2004 году Европейская политика соседства (ЕПС). (12, c.17-18) Заметной вехой в рас-

ширении энергетических интересов ЕС на ЮК стало учреждение нового формата, получившего назва-

ние «Бакинская инициатива». В рамках этой инициативы в 2006 году в Астане была принята «дорож-

ная карта», определившая сферы энергетического сотрудничества. (22) 

Дальнейшим переломом в европейско-кавказских отношениях стала грузино-российская война 

в августе 2008 года, характеризующая границы силового поля ЕС. Во время этого всемирно-

политического кризиса, в ходе которого звучали такие лозунги, как «новая холодная война», ЕС ока-

зался наиболее заметным международным игроком, руководство которого внесло весомый вклад в 

прекращение российско-грузинского вооруженного противостояния. (16) Безусловно, нельзя отрицать, 

что окончание войны произошло благодаря посредническим усилиям президента Франции Николя 
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Саркози, который в тот период времени председательствовал в ЕС. Успехи были достигнуты, однако 

это были успехи незначительные, носившие скорее тактический характер. Дипломатическая актив-

ность ЕС во время войны и после нее стала ярким контрастом к ее не расположенности к посредниче-

ству в конфликте. Цель большинства мероприятий такого рода заключалась скорее в «замораживании» 

конфликтов и ликвидации последствий войны, нежели в поисках и последовательной поддержке раз-

решения конфликта. Стало ясно, что ЕС может восприниматься как богатый и экономически привлека-

тельный партнер, но стремясь избежать конфронтации с Россией по поводу Грузии, едва ли может рас-

сматривается как эффективный игрок в сфере разрешения конфликтов – а ведь именно эта область 

находится на самом верху списка приоритетов всех государств данного региона. (15,c.364-365) 

Принципиально новым направлением восточноевропейской политики ЕС стала предложенная 

еще 26 мая 2008 года и принятая 7 мая 2009 года на саммите Евросоюза в Праге, разработанная сов-

местно Швецией и Польшей программа «Восточное партнерство». (16) Как известно, страны Евросою-

за одобрили и приняли программу «Восточное партнерство», предусматривающую альтернативное 

членство в ЕС Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины, Белоруссии и Армении. Были предложены 4 

платформы по разным направлениям: по Демократии, прозрачному управлению и стабильности; по 

Экономической интеграции и приближении к стандартам ЕС; по Энергетической безопасности; по кон-

тактам между народами; получение финансовой помощи. (18) 

Последним этапом вовлечения стран ЮК в орбиту энергетических интересов ЕС стали про-

граммы создания «Южного газового коридора», проектов «Nabucco», «Nabucco West», TANAP, TAP, 

проекта «Шах- Дениз – 2». (1,c.384-402) Новые геополитические вызовы сделали крайне актуальным 

вопрос о новой энергетической концепции Евросоюза. Необходимость в новой энергетической концеп-

ции появилась еще в 2006 году, когда на транзитной линии «Россия — ЕС» стали возникать проблемы 

из-за газового конфликта между Украиной и Россией, не сумевшими прийти к ценовому компромиссу. 

(8) Масла в огонь подлили и события 2014 года в Украине и в Крыму. В результате в Брюсселе стали 

срочно искать возможности избавиться от нынешней энергетической зависимости от России.(9) Вы-

ступивший на саммите 21 марта 2014 года в Брюсселе глава Евросовета Х. Ван Ромпей о старте «новой 

стратегии» выразил опасение, что через 10 лет российские поставки газа и нефти могут составить до 

80% всего потребления в ЕС, что будет означать полную энергетическую зависимость от Москвы (в 

настоящее время поставки из РФ покрывают около 60% потребностей ЕС в нефти и газе).(10) 

В связи с этим возрастает энергетическая значимость ЮК. Среди амбициозных проектов, кото-

рые пытался претворить в жизнь ЕС в поисках альтернативы российскому газу, можно назвать газо-

провод «Nabucco», (14) составной частью более широкой программы ЕС — Транскаспийского Южного 

газового коридора, которая предусматривает использование альтернативных источников газа и участие 

ряда транзитных стран, из которых решающую роль играют Турция и страны Южного Кавказа, осо-

бенно Азербайджан. Баку удалось добиться больших успехов именно в сфере экономико-

энергетического сотрудничества с европейскими странами. (11,c.31-39) Благодаря данному сотрудни-

честву были осуществлены такие проекты как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан 2005 г, а в 2007 г. - 

южнокавказский газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Дополнительный импульс углублению отноше-

ний между ЕС и Азербайджаном дало подписание 7 ноября 2006 года меморандума о взаимопонима-

нии по стратегическому партнерству в энергетической сфере. Однако осуществление проекта 

«Nabucco» сразу натолкнулось на проблемы: высокую стоимость (порядка 13 млрд долл.) и отсутствие 

гарантированной сырьевой базы (азербайджанского газа явно не хватало, чтобы заполнить трубу; 

туркменский находился за Каспийским морем, а поставки из Ирана были приостановлены из-за между-

народных санкций). В результате проект распался на две части — TANAP (Трансанатолийский газо-

провод) и «Nabucco- West»; первый должен пересечь Турцию с востока на запад, до границы с Болга-

рией или Грецией, (5,c.84) а второй — пройти от границы Турции с Болгарией до австрийского Баум-

гартена. TANAP следует рассматривать в качестве локального трубопроводного проекта, который 

представляет интерес в первую очередь для Азербайджана и Турции.(3,c.80-82) В июне 2013 года кон-

сорциум по разработке азербайджанского газоконденсатного месторождения Шах-Дениз принял реше-
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ние о выборе Трансадриатического газопровода (TransAdriaticPipeline [ТАР]) в качестве основного 

маршрута для поставки газа в Европу. В случае реализации ТАР газ по этому трубопроводу сможет 

поступать в европейские  страны лишь после 2019—2020 годов в объеме до 10 млрд куб. м. Ожидается, 

что посредством этих проектов добытый газ из Азербайджана и Туркменистана по линии «ТАНАП» 

будет доставляться в Турцию, а оттуда по линии «ТАП» в Европу - Италию, Грецию, Албанию, Хорва-

тию и др. страны. Эти проекты также поддерживаются со стороны США и являются неотъемлемой ча-

стью стратегии ЕС по ослаблению зависимости от поставок российского газа и диверсификации источ-

ников его импорта. (4,c.370]) 

Данный проект, встретивший одобрение в ЕС, следует рассматривать в качестве успеха азер-

байджанской внешней политики, направленной на расширение маршрутов для объемов газа, которые 

предполагается добывать в рамках второй фазы освоения месторождения Шах-Дениз. С другой сторо-

ны, не менее активно ЕС продвигает проект Транскаспийского газопровода (ТКГ), рассчитывая обес-

печить экспорт туркменского газа в европейском направлении. (7) Однако на сегодняшний день про-

кладка Транскаспийского газопровода все больше увязывается с правовым статусом Каспия, что еще 

дальше откладывает его реализацию. (4,c.370) 

Подводя итог, следует отметить, что отношения с европейскими государствами являются тра-

диционным приоритетом внешней политики стран Южного Кавказа. Значимость для стран этого реги-

она отношений с Европой во многом связана с динамичными переменами, которые сегодня происходят 

на континенте. Такие процессы, как расширение ЕС, становление новых интеграционных структур в 

политической, военной, правоохранительной в других областях, в значительной мере сказываются на 

развитии обстановки в масштабах всего континента и будут во многом определять его облик в ХХI ве-

ке. После украинских событий и ухудшения отношений между Западом и Россией энергетический ак-

цент сместился в сторону ЮК. Сегодня ЕС переключился на реализацию планов по строительству 

Транскаспийского газопровода, являющегося одним из ключевых сегментов «Nabucco». (6) Вместе с 

тем европейцы признают приоритетными проекты с участием Азербайджана. Впрочем, принимая во 

внимание наличие готового диверсифицированного сценария, можно предположить, что решение ЕС 

не заставит себя долго ждать, поскольку ситуация вокруг его энергетического сотрудничества с Росси-

ей с каждым днем все более накаляется. 

 

 

Список литературы. 

 

1. Babaoğlu H. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri. Baki, MSA, 2013, 456 s. 

2. Həsənov Ə.M. Azərbaycanın geosiyasəti. Dərslik. Bakı, ―Zərdabi LTD‖ MMC, 2015.1056 s.  

3. Mehdiyev R. Avropa strukturlarının deqradasiyasının mənbələri haqqında və ya Azərbaycana münasi-

bətdə ikili standartlar siyasəti. Baki, Şərq-Qərb Nəşriyyat evi, 2015, 200s. 

4. Гасанов. А. М. Политика национального развития и безопасности Азербайджанской Республики. 

Баку, ―Zərdabi LTD‖ MMC, 2014. 672 c.   

5. Гараканидзе Зураб. ГараканидзеНата. Как напряженность на Ближнем Востоке отражается на пла-

нах Южного Газового Коридора. ЕС.  Кавказ & Глобализация. Том 7 Выпуск 1—2 2013. С.84 

6. Гегелашвили Н.А. Современная политика ЕС и США на Южном Кавказе и в Большом Причерно-

морье // Вестник Европы, 2012, № 33.  

7. Жильцов С. Каспийский регион на перекрестке геополитических стратегий.  Центральная Азия и 

Кавказ. Том 17, Выпуск 1 - 2014   

8. ИА Newsru.com. «Газпром» оставил Украину без российского газа // 24 марта 2014 

[http://www.newsru.com/arch/finance/01jan2006/gazaend.html] 

9. ИА Euronews.com. Брюссель и Киев ищут пути снижения зависимости от российского газа // 25 

марта 2014 [http://ru.euronews.com/2014/03/20/eu-meets-to-discuss-energy-security-against-

background-of-ukraine-crisis/] 



74 
 

10. Итар-Тасс. Еврокомиссии поручено разработать план «снижения энергозависимости Евросоюза от 

России» // 25 марта 2014. [http: //itar-tass.com/ekonomika/1063836] 

11. Кудряшова Ю.С.  Государства Южного Кавказа в Европейской политике соседства. [Аналитиче-

ские записки НКСМИ МГИМО (У) МИД России. – 2008. – Выпуск 6 ("Внутренние и внешние фак-

торы в динамике современного развития Кавказа"). С. 31-39. 

12. Наринский М.М.,. Мальгин А.В, Чечевишников А.Л. (ред.кол.)Южный фланг СНГ. «Общие сосе-

ди» и «восточные партнеры» сквозь призму Каспия. Вып. 3. М.: МГИМО, 2009. 76 с. 

13. Официальный сайт программы TRACECA [http: //www.traceca-org.org/ru/traseka/istorija-traseka/],5 

апреля 2014. 

14. События и факты. Будет ли вместо Nabucco TANAP и NabuccoWest? // 10 марта 2014 [http: 

//allwebb.info/article/budetli-vmesto-nabucco-tanap-i-nabucco-west.html] 

15. Южный Кавказ – 20 лет независимости.Фонд Фридриха Эберта. С.472 

16. Язькова А. Государства Южного Кавказа и Россия. Вестник Европы 2010, 28-29 

http://magazines.russ.ru/vestnik/2010/28/i7.html 

17. Communication from the Commission to the Council and the European Parliament «Wider Europe — 

Neighbourhood: A New Framework for Relations with our Eastern and Southern Neighbours», COM 

(2003) 104 final, Brussels, 11 March 2003 [http://eeas.europa.eu/enp/pdf/pdf/com03_104_en. pdf] 

18. European Neighbourhood Policy (ENP) http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm 

19. European  Neighbourhood  Policy — Strategy Paper. Brussels: Commission of the European Communi-

ties, Communication, 12 May 2004. P. 17 & 11 

[http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/strategy/strategy_paper_en.pdf] 

20. Joint Declaration of the European Union and the Republics of Armenia, Azerbaijan and Georgia, 22 June 

1999, Luxembourg [http://europa.eu/rapid/press-release_PRES-99-202_en.htm?locale=en].  

21. LicíniaSimão and Maria Raque Freire. The EU‘s Neighborhood policy and the South Caucasus: unfolding 

new patterns of cooperation. Caucasian review of international affairs/Vol. 2 (4) – Autumn 2008.  Р.47-61 

22. Strengthening of the INOGATE Technical Secretariat (ITS) in support of the Baku Initia-

tive.http://www.inogate.org/projects/10?lang=en 

23. WisniewskiJaroslaw.EU Energy Diversification Policy and the Case of South Caucasus King‘s College 

London Political Perspectives 2011 Volume 5 (2), р.58-79 

  

http://magazines.russ.ru/authors/y/yazkova
http://magazines.russ.ru/vestnik/
http://magazines.russ.ru/vestnik/2010/28
http://eeas.europa.eu/enp/about-us/index_en.htm
http://www.inogate.org/projects/10?lang=en


75 
 

Nuriyyə QULIYEVA, 

magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

  

ƏRƏB BAHARININ TÜRKİYƏ-İRAN MÜNASİBƏTLƏRİNƏ TƏSİRİ, SURİYA 

MƏSƏLƏSİNDƏ ƏKS MÖVQELƏR 

 

Bu məqalədə Yaxın və Orta Şərq ölkələrinin bir çoxunu əhatə edən Ərəb Baharının Türkiyə-İran 

münasibətlərinə təsiri əks etdirilib. Regionun inkişafı və gələcək ssenarilər üçün Türkiyə-İran münasibətlərinin 

xarakteri araşdırılıb. Suriyada vətəndaş müharibəsinin ikitərəfli münasibətlərə təsiri də öyrənilib. 
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ВЛИЯНИЕ АРАБСКОЙ ВЕСНЫ НА ТУРЕЦКО-ИРАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ, 

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОЗИЦИИ В ОТНОШЕНИИ СИРИЙСКОГО ВОПРОСА 

 

В данной статье отражен влияние Арабской Весны которая охватывала многих стран 

Ближнего и Среднего Востока на Турецко-Иранских отношений. Был исследован характер Турецко-

Иранских отношений для развития региона и будущих сценарий. Было изучено также влияние 

гражданской войны в Сирии на двусторонних отношений. 
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IMPACT OF ARAB SPRİNG ON IRANIAN-TURKISH RELATIONS, OPPOSING 

POSITIONS REGARDING SYRIAN ISSUE 

 

This article reflects the impact of Arab Spring, which covered many Middle East states on Turkey-Iran 

relations. The impact of Syrian civil war on bilateral relations was studied.  The character of Turkey-Iran 

relations was also investigated for the development of region and future scenarios.  
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There have always been difficulties in the course of relations. Despite the different views on many 

events in foreign policy, two countries managed to maintain cordial relations. While the countries enjoy good 

economic and trade cooperation relations remain vulnerable due to some disagreements and oppositional 

stands in the regional affairs. In the complicated map of Middle East, every move comes at a cost. 

The process of social and political change in the Middle East starting with Arab Spring led to the 

weaking and overthrow of the ruling political regimes in some places. In the early days of the Arab Spring Iran 

considered popular uprisings as "Islamic awakening" and supported Arab Spring. Iran even assessed the revo-

lutions in some of the countries inspired by Islamic revolution in Iran in 1979. Both Turkey and Iran rushed to 

offer their model of bright future to Arab states. However, Iran was disappointed when Turkey was taken as a 

model country for Middle East states, not Iran. Muslim population opting for Turkish model instead of Iranian 

one from Tunisia to Egypt made the relations between countries move to another stage. People in Sunni Arab 

streets hoped that liberal Islam in Turkey could lead to conflict resolution in the region. This means that the 

leading countries in the Middle East do not rely on Islamic Republic for political support. Reliable surveys 

conducted in the United States in 2015 show that nearly more than half of Palestinians and 60% of Lebanese 
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are not prone to Iran. Because of the crisis in Syria Sunni Islamists moved away from Iran. Iran did not expect 

it, because as mentioned earlier she saw the development of Islam after 1979 in her favor. However, the Arab 

Spring has shown the opposite. Relations with Sunni Islamists in the Middle East supported by Iran after 1979 

became problematic. Sunni-Shiite confrontation reached the highest peak with the Arab Spring. It changed the 

political logic of the Middle East, strengthened radical organizations such as Islamic State. It also sharpened 

competition between the countries of the region. Iran and Turkey entered into ideological and political struggle 

in the multidimensional geopolitics of Middle East. As a result of developments in Middle East it became evi-

dent that Turkey and Iran have different opinions about the future of the region. Some analysts argue that the 

main reason why Turkey moved its face towards Middle East was that it finally understood it was not going to 

be member of European Union and by strengthening its hand in ME it will use this card in the future.  

But it was not all good for Turkey in the middle of the uprisings. As the years were passing by both 

domestic and foreign policies of JDP had put Turkey in the troubles with its won population and neighbors. 

Erdogan lost his reputation after insisting on Syrian conflict even after he understood that Bashar Assad was 

not going to share the same fate as other overthrown leaders in ME. Prior to this Turkish model of state that 

blends democracy and Islam was seen a perfect match for Arab countries that were one step away from upris-

ings. In the beginning of Arab Spring Turkey was regarded as model country for most of the countries of the 

region which could not balance democracy and republic, science and religion altogether. But this is not the on-

ly the case which caused the declining popularity of Erdogan. During the widespread opposition in 2013 the 

brutal manner of police against people raised a question whether Erdogan had double standards regarding de-

mocracy towards his people and Middle East. Meanwhile the image of Iran in the face of Hassan Rouhani was 

improving as he abandoned the previous hostile rhetoric of former president Ahmedinejad.  

The main confrontation between Iran and Turkey, the events in Syria happened suddenly and escalated 

in the few passed years. People's revolt spread to Syria in the time and bother the ruling Ba'athist regime. But 

Baath regime chose to fight using violence against riots demanding the regime change and still gets the largest 

political support from Iran. When the riots affected Syria Iran began to exhibit a different stance than it did in 

other states. Because of a possible change in Syrian regime which serves Iran's interests would threaten the 

geopolitical interests of Iran. For this reason, Iran has begun to take a different attitude when Arab spring af-

fected Syria. The fall of the Assad regime did not only mean the strengthening of Israel; also it was considered 

as a weakening of the position of Iran against Israel. Moreover, the most senior person in Iranian politics, Ali 

Khamenei, declared that Iran would be next to Syrian regime because Arab Spring was organized by the Unit-

ed States, Israel and Arab countries and serves the American and Israeli interests. By critisizing the Syrian 

government and standing by the the opposition Turkey soured relations with Iran. Turkish support for opposi-

tion detoriated its relations with Damascus and showed the limits of Turkey`s Middle East policy. 

Iran seems likely to experience large losses with the change of regime in Syria. In particular, it could 

lose its influence in the Arab region. Change of the authoritarian regime in Syria may be useful in behalf of the 

people, but that does not constitute a positive situation for Iran. What makes Syria so important for Iran? Syria 

was the only Arab state to support Iran in the Iran-Iraq war. Syria is one the few strong allies of Iran in the 

Middle East. Post-Assad Syria, probably with Sunni majority government can change these friendly relations 

and join to the ranks of Sunni Arab states hostile to Iran. Also both countries are main funders of Hezbollah – 

military and political actor of Lebanon. Hezbollah`s survival is seen as the vital interest of Iran in the Syrian 

conflict. Iran is ramping up its military presence in Syria amid peace talks between the rebels and Syrian Presi-

dent Bashar Assad. Fearing that Russia may side with the U.S. and approve the removal of Assad from power, 

the Iranian government is now, more than ever, investing in propping up the regime's dwindling army and air 

force. Iranian military presence in the country will be diminished if Assad is ousted. That`s why Iran is deploy-

ing more troops to Damascus. In addition it is noteworthy that Iran fears if Syrian opposition succeeds to top-

ple the regime, Iranians can follow Syrian example. Iranians would believe that it is possible to overthrow a 

government with insisting mass demonstrations. This can cause serious security problems and internal distabil-

ity for Iran.   
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A.Davutoglu said that Arab Spring put Turkey in serious confrontation: ―We either would protect our 

relationsips with oppressive governments or support popular uprisings aiming provide basic democratic rights. 

Turkey chose the second alternative". He also noted in his remarks that ―The tensions in this region -- which is 

overwhelmingly identified with human suffering, political and sectarian conflicts, and threats to global order -- 

initially grew out of popular uprisings for dignity, legitimacy, and prosperity. As a result they should also be 

viewed as the birth pangs of an inescapable normalization. The people in the streets have set in motion a pow-

erful transformative process. Any return to the old regional order is now inconceivable, and those who have 

tried to resist change will find themselves on the wrong side of history‖. 

However the stance of Erdogan after the events started in Tunisia then spreaded across Libya, Egypt, 

Syria and other Arab states has damaged the successful image of Turkish foreign policy in the region. In the 

beginning everything seemed optimictic with the overthrow of the long served dictators in Tunisia and Egypt, 

however the further wave of uprisings proved that the transition would not be smooth and quick. Turkey need-

ed to shift or redefine its ―zero problems‖ policy to adjust itself to new circumstances. Syria is a clear example 

of this process. Prior to the Arab Spring two countries enjoyed good relations and even Erdogan used to call 

Syrian President - Bashar al-Assad his brother. Two leaders were interested in close cooperation. But after 

committing atrocities against its own population Erdogan turned his face against Assad and alligned Turkey 

with opposition forces. Shortly bilateral relations severed and haven`t changed up to now. The same scenario 

also applies to the relations of JDP with Iran. In one speech Turkey blames Iran for supporting terrorists and 

for the dominance in the region, yet in another speech he calls Iran as his ―second home‖. 

 Arab Spring and in particular Syrian civil war were major blows for Turkish-Iranian relations. It is 

true that Arab Spring changed the balance of the region once and for all. Tensioned relations between Iran and 

Turkey improved relations of Turkey and Gulf Cooperation Council (GCC) members. It was a strategic choice 

for particularly Saudi Arabia to establish close relations with Turkey in order to break Iran's influence in the 

region. Especially Saudi Arabia and Qatar, have supported opposition groups against Syria's Bashar al-Assad 

regime as a way of pulling it aside from Iran's domain, and at this point they saw fit to cooperate with Turkey. 

While Erdogan was making offensive speeches against Iran and cultivating partnership with SA, 

meanwhile Davutoglu paid a visit to Tehran in March, 2016. Davutoglu said that both countries can be 

changemakers in the region, therefore they should develop common perspective to solve the problems. Turkey 

and Iran, two countries on opposite sides of Syria's civil war, agreed they must cooperate to end sectarian 

strife, including support for a fragile ceasefire, in the region after their leaders met in Tehran on 5th March 

2016. 

"We may have different views but we cannot change our history or our geography," Turkish Prime 

Minister Ahmet Davutoglu said. "It is extremely important for Turkey and Iran to develop some common per-

spectives in order to end our region's fight among brothers, to stop the ethnic and sectarian conflicts." Iranian 

President Hassan Rouhani echoed the sentiment. "We believe regional issues should only be resolved by the 

regional countries and nations. Iran and Turkey's cooperation would be constructive in bringing lasting peace 

to the region," he was quoted as saying by state news agency IRNA in a meeting Davutoglu. 

As of today, it seems almost every country had erred on Syria and the situation gradually created deep 

security issues. Assad didn`t fell from power as Turkey foreseen nor made it again the absolute authority in the 

country as stipulated in Iran. Ankara has not yet signaled an overhaul of the Syrian policy. But international 

community starts diplomatic talks with Turkey's policy would predictable change in the medium term. Because 

Syrian policy in its current form is not sustainable. Though the ceasefire took effect in February of 2016 more 

than 100 hundred people died in the first week.   

Thus we can conclude that Ankara`s support for opposition is a direct threat to the domestic and fore-

ing policy of Tehran. It is open to discussion whether these countries are ready to sacrifice their relations over 

Syria. Yes, Syria is important, but is it worth to worsen relations with each other in this situation? Unless the 

Syrian problem is not solved the course of relations between Turkey and Iran in Middle East seem not to be 

pleasant. But even Syrian crisis did not detoriate the bilateral relations though two countries have the opposite 

opinions. Syrian crisis have long ceased to be a local problem becoming regional and even international one. 
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Therefore the solution of this problem should include all the interested parties as well. Without considering the 

opinions of Turkey and Iran it would be hard to get the final agreement.  
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In the aftermath of World War II, when it became apparent that millions of destitute refugees were not 

going to be attended to by existing organizations, the United Nations saw fit to establish an agency—the Unit-

ed Nations High Commission for Refugees (UNHCR)—to coordinate assistance to them. The UNHCR worked 

in accordance with the binding parameters and regulations of the Convention Relating to the Status of Refu-

gees, adopted in Geneva in 1951. In the decades that followed, as the problem of refugees increasingly took on 

a global dimension, the need arose for a global organization dedicated to their assistance.  

There is one group of refugees, however, for whom no durable solution has been found in the more 

than fifty years since their problems began: Palestinian Arabs who fled Israel in the period 1948-1949 as a re-

sult of its War of Independence. Originally numbering between 500,000 and 750,000 persons, there are today 

more than 4 million refugees, the majority of whom live in or near one of 59 camps in five areas, making for 

one of the world‘s largest and most enduring refugee problems. There is no practicable solution to their situa-

tion in sight. 

The plight of the Palestinian refugees is, at first glance, fairly surprising. Whereas the rest of the 

world‘s refugees are the concern of the UNHCR, the Palestinians are the sole group of refugees with a UN 

agency dedicated exclusively to their care: The United Nations Relief and Works Agency (UNRWA), which 

operates independently of the Convention on refugees. The differences between the two agencies are striking: 
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In addition to classifying Palestinian refugees by a distinct set of criteria, UNRWA, through an international 

aid package of several hundred millions of dollars a year, serves as the main provider of healthcare, education, 

relief, and social services for its client population—the sort of assistance UNHCR usually devolves to refu-

gees‘ countries of asylum. Moreover, while the UNHCR actively seeks durable solutions to refugee problems, 

UNRWA has declined to entertain any permanent solution for the Palestinian refugees, insisting instead on a 

politically unfeasible ―return‖ to pre-1967 Israel (1).  

UNRWA, the first UN agency charged with the task of aiding refugees, was established by General 

Assembly Resolution 302 on December 8, 1949. The agency was tasked with directing relief and works pro-

grams for the Palestinian Arab refugees of Israel‘s War of Independence, who had fled into the neighboring 

Arab regions of Gaza (then under Egyptian control), Judea and Samaria (then controlled by Jordan), Jordan 

proper, Lebanon, and Syria. 

From the outset, UNRWA was granted an extraordinary degree of autonomy, largely due to pressure 

from the UN‘s Arab bloc. Unlike most other UN agencies, for instance, the appointment of UNRWA‘s com-

missioner general does not require any approval or confirmation from the General Assembly, but is rather left 

to the discretion of the UN secretary general, in consultation with UNRWA‘s ten-member Advisory Commit-

tee. In addition, UNRWA‘s Advisory Committee wields no executive or operative authority (2).   Bound by no 

existing statute or international compact, it was free to set its own definitions and guidelines—definitions 

which differ markedly from those used by UNHCR. Thus, it described ―Palestinian refugees‖ as persons whose 

normal place of residence was Palestine between June 1946 and May 1948, who lost both their homes and 

means of livelihood as a result of the 1948 Arab-Israeli conflict.  

Contrast this with the definition provided by the UNHCR, established just two years later and charged 

with functioning within the parameters of the UN‘s Convention Relating to the Status of Refugees. The 

UNHCR was bound by the Convention, the universal standard for refugee status and the only definition recog-

nized by international law. In this version, a refugee is someone who is outside his/her country of nationality or 

habitual residence; has well-founded fear of persecution because of his/her race, religion, nationality, member-

ship in a particular social group or political opinion; and is unable or unwilling to avail himself/herself of the 

protection of that country, or to return there, for fear of persecution (3). 

By emphasizing ―country of nationality or habitual residence,‖ the UNHCR clearly intends to exclude 

the kind of transients—for example, a new arrival to the area in question for the purpose of employment—

embraced by UNRWA‘s definition. 

This is not the only way in which the two definitions differ. The UNRWA definition also encompasses 

many other persons who would otherwise be excluded by the UNHCR. The latter, for example, outlines in de-

tail the conditions under which the status of ―refugee‖ no longer applies, stating that formal refugee status shall 

cease to apply to any person who has voluntarily re-availed himself of the protection of the country of his na-

tionality; or having lost his nationality, he has voluntarily re-acquired it; or, he has acquired a new nationality, 

and enjoys the protection of the country of his new nationality; or… he can no longer, because the circum-

stances in connection with which he has been recognized as a refugee have ceased to exist, continue to refuse 

to avail himself of the protection of the country of his nationality (4). 

Whether UNRWA‘s autonomy has been beneficial to the Palestinian refugees, however, is a separate 

question. As the UN acknowledged in its decision to undertake responsibility for the protection and assistance 

of refugees worldwide, the situation of the refugee involves profound suffering. Without a country to call their 

own, refugees are denied the basic social, economic, and political rights that most civilians take for granted, 

and without which a citizen‘s ability to lead a productive and fulfilling life is nearly impossible. For this rea-

son, the UN has always sought to end a person‘s status as refugee as quickly as possible. 

UNRWA‘s handling of the Palestinian refugee issue, by contrast, has done just the opposite. For im-

plicit in UNRWA‘s decision to expand its already problematic definition of a Palestinian refugee to include a 

mounting number of descendants is the guarantee that the problem remains an ongoing, ever-growing, and thus 

ever-worsening one. For some Arab leaders, this may be precisely the idea: So long as the Palestinian refugee 

problem remains visible and acute, Israel remains a convenient scapegoat on which the region‘s political, so-
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cial, and economic ills may be blamed. Yet for the Palestinian Arabs who have remained refugees for decades, 

and for their children, brought into the circle of dependence, the fact of UNRWA‘s granting special refugee 

status has for the most part made their situation only worse. 

Now, it should be noted that by considering a permanent solution the ultimate goal of its agency, 

the UNHCR is not insensitive to refugees‘ preferences. Certainly, the UNHCR recognizes that most refugees 

forced into exile would prefer to return to their countries of origin. The UNHCR thus encourages voluntary 

repatriation when conditions permit, such as the cessation of conflict. By providing transportation, financial 

incentives, and practical help, such as building materials and farming equipment, the UNHCR has successfully 

enabled the repatriation of such recent refugee populations as the Angolans, millions of whom fled their war-

torn country for Namibia, Zambia, and Democratic Congo during the 1990s, and the Sri Lankans, some 

300,000 of whom have been able to return to their towns and villages since a Norwegian-brokered truce be-

tween the Sri Lankan government and the Tamil Tiger rebels was enacted in 2002 (5, s. 12-13).  When the 

threats that caused refugees to leave their homes in the first place do not disappear, however, 

the UNHCR looks to resettlement—whether in a refugee‘s country of asylum, or a neutral, third country—as 

an alternative solution. Often, these two options are the only means of fulfilling the UNHCR‘s stated goal of 

enabling refugees to restart their lives and, ultimately, of ending their status as refugees altogether. 

The UNHCR‘s record in the area of refugee resettlement is impressive: Since the early 1970s, the or-

ganization has undertaken several large-scale resettlement operations, each with successful results (6). In 1972, 

for instance, when President Idi Amin of Uganda expelled most of the country‘s Asian minority, the UNHCR, 

along with several other international humanitarian organizations, resettled some 40,000 Ugandan Asian refu-

gees in a matter of a few months to 25 countries. Likewise, following a military coup in Chile in 1973, refu-

gees from neighboring countries found themselves faced with a hostile regime in their country of asylum. 

The UNHCR quickly established ―safe havens,‖ or camps in which refugees who wished to leave the country 

could receive assistance and protection pending their departure to third countries of asylum. By the following 

year, thousands of refugees had been successfully resettled to 19 different countries (7, s. 9). 

Nor is the Middle East a stranger to the policy of resettlement: In 1992, the UNHCR sought to resettle 

some 30,000 Iraqis from Saudi Arabia after efforts at voluntary repatriation and local integration were deemed 

a failure. Between 1992 and 1997, nearly 21,800 Iraqis had been accepted for resettlement; currently, almost 

all the Iraqi refugees have found new homes (8). 

For the Ugandan Asians, the Chileans, and the Iraqis, as well as many other populations for whom re-

settlement is the only option, the process may entail transporting refugees thousands of miles across the world, 

and helping them adapt to societies in which the culture, language, and social structure are dramatically differ-

ent. Despite these obstacles, however, the overwhelming number of refugees, particularly young ones, success-

fully overcome such challenges in order to restart their lives in their new countries. It is remarkable, then, that 

the Palestinian Arab refugees—many of whom are currently residing in countries whose culture, language, and 

social structure are identical to their own—have never been offered resettlement as a durable solution to their 

situation in light of the political unfeasibility of a return to the State of Israel. Indeed, it is widely accepted 

among the international community—with the exception of the Arab nations—that an influx of over four mil-

lion Palestinian refugees into Israel is neither a realistic nor an acceptable goal. For this reason, the resettle-

ment of these Palestinians in neighboring Arab countries offers the only realistic hope for a resolution to their 

decades-long status as refugees. 

Nonetheless, the goal of repatriation has been a cornerstone of UNRWA‘s practices and policies. It 

was thus, in fact, that the Arab nations, when the mandate for UNRWA was drawn up, pushed through a refer-

ence to Paragraph 11 of General Assembly Resolution 194 (1948), which states that ―the refugees wishing to 

return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practi-

cable date....‖ (9). This single phrase has since been offered as the basis of the claim that the Palestinian Arab 

refugees have a right, often described as ―inalienable,‖ to return to Israel. This reliance on a single clause of a 

resolution of the UN General Assembly—which as such has no binding status in international law—has been 

the basis of UNRWA‘s consistent refusal over half a century to work towards the resolution of the refugees‘ 
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plight in their host countries, and instead to insist upon their so-called ―right of return.‖ The insistence on re-

settlement within Israel, for example, has guided its policy of preserving pre-1948 communal structures and 

reinforcing the refugees‘ collective attachments to their places of origin, in an effort to ensure the refugees‘ 

lasting commitment to return. Almost immediately after its founding, for example, UNRWA established a reg-

ister of refugees that assigned every family a number. This number included a five-digit code of origin in ―pre-

1948 Palestine.‖ As a report by badil describes it, ―the village structure, as it existed prior to the 1948 war, has 

thus been preserved by virtue of the registration system‖ (10). Indeed, the Palestinian refugee camps, first es-

tablished in 1955, were set up according to those villages left in 1948, with neighborhoods and even individual 

street names replicated, reinforcing the dream of return (11). 

Finally, it should be noted that, over the years, groups of Palestinian refugees have been offered oppor-

tunities to move into permanent housing—opportunities that have almost always been thwarted. In 1985, for 

instance, Israel attempted to move refugees into 1,300 permanent housing units constructed near Nablus with 

the support of the Catholic Relief Organization—without, it must be stated, demanding that they relinquish the 

―right of return.‖ Yet the UN intervened to prevent such an occurrence. (23) 

In short, by introducing broad parameters of inclusion, UNRWA has inflated the original numbers on 

its rolls; by declining to exempt those refugees who subsequently acquire citizenship elsewhere, it has sus-

tained those large numbers over the years; and by counting successive generations, it has succeeded in indefi-

nitely expanding the number of refugees. Finally, and perhaps most significantly, by encouraging the expecta-

tion of and desire for a ―return‖ to Israel that is in all likelihood impossible, UNRWA has done a grave disser-

vice to the refugees themselves—in effect, subordinating the humanitarian aims of refugee assistance to the 

political aims of Arab leaders. Unlike other refugees, who have been helped to regain some measure of auton-

omy, the Palestinian refugees remain mired in a sense of helplessness and frustration, condemned to an exist-

ence as stateless, displaced persons. 

Of all the problems inherent in UNRWA‘s policies, however, the practice of hiring from within its 

own client population is perhaps the thorniest. Of the approximately 24,000 persons in its employ, all but the 

roughly 100 ―internationals‖ in executive positions are Palestinian Arabs, the vast majority of whom are them-

selves refugees.  

UNRWA claims that hiring refugees ensures a greater degree of sensitivity on the part of employees 

toward the problems facing their client base. Yet there is a general rule of thumb that it is not appropriate for 

an agency to do large-scale hiring of staff from the population it serves. No other UN agency does this; 

the UNHCR, for example, maintains by design a certain distance from its client base. The reason for this dis-

tance is clear: Employers who share the situation of their clients are vulnerable to conflicts of inter-

est. UNRWA staff naturally share the passions and perceptions of their fellow refugees, and can easily be led 

to act on them inappropriately. In some cases, this means turning a blind eye to beneficiaries 

of UNRWA services engaged in terrorism; in others, it means outright involvement in terrorist activity itself. 

Unfortunately, there is abundant evidence of such involvement. Incidents like the one on July 6, 2001 

are not uncommon: The terrorist organization Hamas convened a conference in an UNRWA school in the Jab-

alya refugee camp in Gaza with the full participation of school administrators and faculty. Students were ad-

dressed by Hamas leader Sheikh Ahmed Yassin, who spoke about the ―liberation of Jerusalem.‖ He was then 

joined by Saheil Alhinadi, UNRWA‘s representative from the teachers‘ sector, who praised the Hamas stu-

dents who had carried out suicide attacks against Israelis in recent months. ―The road to Palestine,‖ he orated, 

―passes through the blood of the fallen.‖  

It should come as no surprise, then, that the IDF found a number of wanted terrorists hiding in-

side UNRWA schools; that a large number of youth clubs operated by UNRWA in the camps were discovered 

to be meeting places for terrorists; and that an official bureau of the Tanzim, or Fatah-affiliated, militia was 

established inside a building owned by UNRWA.UNRWA‘s donors might be surprised to learn that funds in-

tended for humanitarian relief sometimes end up serving the goals of Palestinian terror: In an interview with 

CNN in February 2002, PA Minister of Labor Ghassan Khatib remarked that every young man in UNRWA‘s 

Balata refugee camp has his own personal weapon, since the local steering committee—an official UNRWA 
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body—had voted that charitable donations received would be used for guns rather than food or other relief. 

UNRWA‘s role in the terrorist activity of the Palestinian refugees is not only a passive one. Rather, UNRWA 

employees themselves sometimes engage in terrorism. According to the 2003 report by the United States Gen-

eral Accounting Office, (12). for example, UNRWA employees were arrested and convicted by Israeli military 

courts of throwing firebombs at an Israeli public bus; possession of materials that could be used for explosives; 

and transferring chemicals to assist in bomb-making. Also, the IDF demonstrated that UNRWA ambulances 

have been used to transport terrorists and firearms in the Zeitoun neighborhood of Gaza City. Dore Gold, for-

mer Israeli ambassador to the UN, himself saw shahid (martyr) posters on the walls in the homes of UNRWA 

workers during a visit to Jenin in April 2002. ―It was clear,‖ he said in a December 2003 interview, ―that 

UNRWA workers were doubling as Hamas operatives‖ (13). 

Whether UNRWA is afraid to interfere with terrorist activity in its camps, or has become so en-

trenched in the terrorist infrastructure as to be effectively indistinguishable from it, the evidence is clear that an 

agency mandated to serve a humanitarian purpose has been drafted to further a militant political agenda. Yet 

complicity in terrorist activity is only the worst element of an entire UNRWA regime structurally aimed at ad-

vancing the Palestinian cause rather than relieving Palestinian suffering. 

As its original, noble objectives have been lost, and its policies are now geared to perpetuating rather 

than solving the problem, one might rightfully wonder what positive value UNRWA‘s continued existence 

may serve. The present situation, indeed, benefits no one: Not the UN, whose reputation as the guardian of in-

ternational law and guarantor of international peace and security is tarnished by UNRWA‘s links to terror; not 

Israel, whose hopes for peaceful coexistence with its Palestinian neighbors are thwarted by UNRWA‘s un-

swerving promotion of the ―right of return‖; and finally, not the Palestinian refugees themselves, who have 

been denied the opportunity to create new lives, and thus to break the cycle of dependence, frustrated hopes, 

and perpetual victimhood. In light of these facts, it seems clear that if one is to take seriously the standards of 

international law set out by the United Nations with respect to refugees, and the aims of its agencies in helping 

refugees around the world, one must also conclude that UNRWA is not only unhelpful to the Palestinian refu-

gee issue, but in fact detrimental to it. 

UNRWA has failed the Palestinian refugees. This failure is the product of half a century of over-

whelming politicization of a humanitarian effort. Fortunately, another UN agency exists to deal with the prob-

lem of refugees, one with a successful record of resolving their problems around the world. Those nations in-

terested in finding a genuine, viable solution to the Palestinian refugee problem—a sine qua non for peace in 

the Middle East—should be encouraged to support the end of UNRWA‘s regime and the application of the 

policies of the UNHCR to the Palestinian refugee issue. 
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последние десять лет. Большие государства в последнее время укрепившие позиции в регионе поколе-
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Hal-hazırda Cənubi Qafqazda maraq göstərən və burada öz nüfuz dairəsini genişləndirmək istəyində 

olan bir sıra dövlət vardır. Bunların içində Cənubi Qafqaza «bitişik» dövlətlər olan Rusiya, Türkiyə, İranı və ya 

uzaqda yerləşən ABŞ-ı, avropa dövlətlərini, Yaponiya, Çini və digər dövlətləri misal göstərmək olar. Bununla 

belə hazırda Cənubi Qafqazda real nüfuza malik olan və regionda baş verən geosiyasi proseslərə real təsir 

göstərə bilən dövlətlərin sayı çox məhduddur və indiyə kimi bunların içində ilk olaraq Rusiyanın adı çəkilir. 

Bu əsasən yaxın keçmişdə Rusiyanın bu regionu nəzarət altında saxlaması və hələ ki, burada real güc faktoru 

kimi qaldığı ilə izah olunur. Son illərdə Rusiyanın Cənubi Qafqazdakı nüfuz dairələrini daraldan yeni güc 

mərkəzləri kimi iri regional dövlətlər – Türkiyə və İran çıxış etməyə başladılar. Bununla belə Rusiyanın 

Cənubi Qafqazda nüfuzuna əsas potensial təhlükəni yaradan rəqib ABŞ-dır. Bu ilk növbədə ABŞ-ın real 

iqtisadi, hərbi-siyasi və maliyyə qüdrətinin həm Türkiyə və İrana həm də Rusiyaya nisbətən dəfələrlə artıq 

olması ilə həmçinin Birləşmiş Ştatların regiondakı geosiyasi maraqların mahiyyətindən irəli gəlir. Beləliklə, 

http://bsu.edu.az/ru/
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Cənubi Qafqazda Rusiya ilə ABŞ arasında geosiyasi maraqların mübarizəsini kiçik region miqyasında deyil, 

daha geniş qarşıdurmanın konspektində nəzərdən keçirmək lazım gəlir. Bu səbəbdən də hazırkı fəsildə Cənubi 

Qafqazda ABŞ-Rusiya qarşıdurmasını digər dövlətlərin regiondakı siyasətindən ayrılıqda nəzərdən keçirilməsi 

düzgün olardı. 

Rusiya İraqda və Şərqi Avropada buraxılmış səhvləri Cənubi Qafqaz regionunda və ümumiyyətlə, 

«yaxın xaricdə» buraxmaq istəmirdi. Cənubi Qafqaz respublikaları artıq imperiyanın tərkib hissələri 

olmadıqlarına baxmayaraq Moskva onları öz maraq dairəsində hesab edir və bütün yollarla onlar üzərində öz 

təsirini gücləndirmək istəyirdi. Xüsusilə belə yanaşma Rusiyada hakimiyyət başında B. Yeltsinin olduğu dövr 

üçün xarakterikdir.  Rus çarizmi bu əraziləri təxminən iki yüz il ərzində işğal edirdi bunların itirilməsi isə 

demək olar ki, dərhal baş verdi. Aydındır ki, Rusiyanın hakim dairələri onun yaxın keçmişdə burada oynadığı 

missioner rolunun itirilməsi ilə razı deyildi və yenidən buranı öz maraq dairəsinin daxilinə qaytarmaq istəyirdi.  

Cənubi Qafqaz Rusiya üçün böyük strateji əhəmiyyətə malik olan regiondur. Keçmişdə bu regionun 

dövlətləri Rusiya üçün NATO-nun üzvü olan Türkiyə və İran qarşısında bufer rolunu oynayırdı. Sovet İttifaqı 

bu respublikaları daha əvvəllər çar Rusiyası kimi cənub istiqamətdə öz ərazisinin strateji nöqtəsi kimi nəzərdən 

keçirirdi (6, s. 29). Buradan siyasi və hərbi cəhətdən İran və Türkiyəyə təsir göstərmək olardı. Onu da qeyd 

etmək lazımdır ki, Qafqaz regionunun etnik cəhətdən rəngarəng olması Moskva üçün burada nüfuzunun 

saxlanması üçün əlverişli imkan yaradırdı. Rusiya üçün lazım olduqda hər zaman Qafqaz xalqları arasında 

mövcud olan ziddiyyətləri millətlərarası konfliktlərin güclənməsi və hətta yenlərinin yaradılması imkanı var 

idi. Yaxın keçmişdə və hazırda bu özünü Azərbaycanla Ermənistan arasında, Gürcüstanla Şimali Osetiya, daha 

sonra isə Abxaziya və Acariya arasında konfliktlərin yaranmasında və inkişafında özünü göstərdi. Adı çəkilmiş 

konfliktlərdə maraqlı cəhət odur ki, onlar müstəqilliyin ilk dövründən Rusiyadan asılı olmayaraq siyasət apar-

mağa çalışan və xarici siyasətlərində daha çox Qərbə istiqamətlənmiş Azərbaycanın və Gürcüstanın ərazisində 

yaranmşdır. Rusiyaya qarşı loyal siyasət aparan Ermənistanda isə belə tipli konfliktlər baş verməmişdir. 

Halbuki, Sovet İttifaqı mövcud olan 70 il ərzində Ermənistanda daimi olaraq etnik təmzləmə siyasəti 

aparılmasına baxmayaraq son dövrlərə qədər azərbaycanlı azlığın yaşaması burada da Azərbaycanda və 

Gürcüstanda olduğu kimi separatizm meyllərinin güclənməsini mümkün edə bilərdi.  

Şübhəsiz, Rusiya bilavasitə və ya dolayı yollarla, MDB məkanında o cümlədən, Cənubi Qafqazda baş 

verən bütün konfliktlərə bağlı idi və indi də onların inkişaf mərhələlərini öz idarəsi altında saxlayır. Bu həm 

Azərbaycanda həm də Gürcüstanda özünü büruzə verir. Dağlıq Qarabağ müharibəsində rus hərbi 

birləşmələrinin bilavasitə iştirakı və rus silahlarının Ermənistana gətirilməsi buna əyani misaldır. Digər 

tərəfdən isə məhz Rusiya iki dövlət arasında sülh danışıqlarında vasitəçi kimi iştirak edirdi. Məhz Rusiyanın 

vasitəçiliyi ilə 1994-cü ilin mayında münaqişə tərəfləri arasında atəşkəs əldə edildi ki, bu atəşkəs indiyə qədər 

qüvvədə qalıb. Azərbaycanda baş verən və iki prezidentin istefasına gətirib çıxaran  bir sıra dövlət 

çevrilişlərində də Şimal qonşunun əli görsənir. Eyni zamanda Gürcüstanda da baş almış separatist hərəkatlar 

bilavasitə Rusiyanın dəstəyinə arxalanır. Bütün bunlar Rusiyanın hələ də kifayət qədər qüdrətli qaldığını və 

məhz onun regionda bir nömrəli geosiyasi güc kimi çıxış etdiyini sübut edir. 

Belə şəraitdə Rusiyanın qarşısında, regionda onun milli maraqlarına cavab verən iki əsas məqsəd 

dayanır. Birinci, regionda elə şəraitin əmələ gəlməsinə nail olmaq lazımdır ki, Xəzər neftinin nəql edilməsi 

marşrutu (həmçinin Şərq, Qərb nəqliyyat kommunikasiya dəhlizi) Rusiyanın ərazisindən keçsin. İkinci 

məqsəd, NATO-nun, daha dəqiq desək ABŞ və Türkiyənin Gürcüstan və Azərbaycanda güclənməsinin 

qarşısının alınması. 

Rusiya birinci məqsədinə nail olarsa, o, həm Cənubi Qafqazda, həm də bütün Orta Asiyada itirilmiş 

mövqelərini faktiki olaraq bərpa edəcək. Aydındır ki, regionda böyük dövlətlər arasında aparılan geosiyasi 

mübarizə əsas etibarilə buraya əlverişli və təhlükəsizlik çıxışının əldə edilməsi ilə bağlıdır. Hansı dövlət 

regiona çıxışı öz kontrolu altına alsa, həmin dövlət faktiki olaraq, region bütün iqtisadi və təbii resurslarının 

yerdəyişməsinə öz nəzarəti altında saxlayacaq. Bu əsas etibarilə regionun neft və qaz resurslarına  aiddir. 

Beləliklə, əgər ixrac neft boru kəmərləri üçün əsas istiqamət Şimal marşrutu seçilərsə, bunun siyasi nəticələri 

dərhal Rusiyanının mövqelərini dəfələrlə möhkəmlənməsinə gətirib çıxaracaq. İxrac edən dövlətlərin iqtisadi 

və siyasi asılılığı artacaq. Rusiya isə regionun enerji resurslarının yerdəyişməsi və bölüşdürülməsinə təsir 
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etmək üçün güclü mexanizmlər əldə edəcək. Bu məsələdə ilk növbədə Rusiyanın Azərbaycanla əlaqələrinin 

mühüm rol oynamasını qeyd etmək lazımdır.  

Rusiyanın regionda ikinci strateji məqsədinin nail olunması ilə bağlı siyasəti də ciddi nailiyətlərlə 

nəticələnmir. Buna hərbi sferada Rusiya-Gürcüstan münasibətlərini misal gətirmək olar. Yaxın vaxtlara qədər 

Gürcüstanda dörd əsas rus hərbi bazası yerləşirdi. Bunlardan ikisi Tbilisi yaxınlığında biri Batumda və biri 

Türkiyə ilə sərhəddə yerləşirdi. müqavilələrə əsasən bunların ikisi 2001-ci ildə bağlanmışdır. Bazalardan hərbi 

birləşmələrin çıxarılması prosesi 2000-ci ilin dekabrından başlamışdır və ixtisarla bağlı xərjlərin əsas hissəsini 

ABŞ və Böyük Britaniya öz üzərinə götürmüşdür(10). Bundan əvvəl isə Gürcüstanı Rusiyanın sərhəd 

qoşunları tərk etdi. Gürcüstanın öz ərazisindəki rus hərbi bazalarından azad olmaq istəyi rəsmi Moskva 

tərəfindən hər vaxt mənfi qarşılanıb. Belə şəraitidə Rusiya hökuməti əlində olan istənilən imkandan 

Gürcüstana təzyiq göstrmək üçün istifadə edir. Belə ki, Gürcüstanı daimi olaraq Çeçen terroristləri üçün 

hazırlıq bazalarının yaradılmasında və onların təchiz olunması üçün ərazini nəqliyyat koridoru verməkdə 

təqsirləndirirlər. Rusiyanın hərbi təyyarələri sistematik olaraq Gürcüstan hava fəzasına daxil olur, bunnla belə 

bəyan edilir ki, Gürcüstan təyyarələri Rusiyanın hava sərhədlərini pozurdu. Rusiyanın Gürcüstana təzyiq kimi 

istifadə etdiyi daha bir addım bu ölkə ilə viza rejiminə keçməsi oldu. 

Dağlıq Qarabağ problemi Cənubi Qafqazda sülh və sabitlik üçün əsas maneə olaraq qalır. 1988-ci ildə 

Ermənistan-Azərbaycan arasında başlayan bu münaqişə Dağlıq Qarabağ və ətrafındakı ərazilərin Ermənistan 

tərəfindən işğalıyla nəticələndi. Ermənistanın işğalının arxasında iki vacib səbəb vardı: birincisi, həmin dövrdə 

Azərbaycanda siyasi qeyri-sabitliyinin mövcud olması, ikincisi, xarici faktorlar, xüsusilə də, Rusiyanın hərbi 

və siyasi dəstəyi. Rusiya tarixən Qafqazda müttəfiq olaraq gördüyü Ermənistana bu müddət ərzində bütün 

beynəlxalq hüquq normalarını heçə sayaraq birbaşa şəkildə hərbi dəstək vermişdir. Həmçinin, SSRİ-dən qalan 

silahlar Dağlıq Qarabağ ermənilərinə verilmiş, bu silahlar bölgədəki mülki azərbaycanlıların soyqırımı üçün 

istifadə edilmişdir. 

Hərbi bazaların varlığı həm Rusiyanın, həm də Ermənistanın maraqlarına cavab verir. Rusiya 

Ermənistanda saxladığı hərbi baza vasitəsilə Cənubi Qafqazdakı təsirini qoruyub saxlayır və bu vəziyyət onun 

NATO qarşısında mövqeyini gücləndirir. Rusiyanın Ermənistan siyasətinə təsir edən əsas faktorları aşağıdakı 

kimi sıralamaq olar: 

- Rusiyada yaşayan ermənilər və son dövrlərdə fəallaşan erməni diasporası; 

- 2008-ci il Rusiya-Gürcüstan böhranından sonra Cənubi Qafqazda ortaya çıxan geopolitik şərait; 

- Qərbin aktor və qurumlarının (ABŞ, NATO, Aİ, QHT-lər) Gürcüstan və Azərbaycan vasitəsilə regiona 

təsir imkanına malik olmaq cəhdləri; 

- Cənubi Qafqaz regionunun ənənəvi aktorlarından olan Osmanlı İmperiyasının varisi Türkiyənin 

regiondakı mədəni, siyasi və iqtisadi mövcudluğu. 

Ermənistanın fikrincə isə rus hərbi bazalarının qalması onun işğal etdiyi torpaqlarda möhkəmlənməsi və 

ona edilən beynəlxalq təzyiqləri minimallaşdırması üçün güclü bir faktordur. 

Ermənistan-Rusiya münasibətlərinin hərbi çərçivəsi regiondakı təhlükəsizlik mühitini daha da qarışıq bir 

hala salmışdır. NATO-nun Şərqə doğru genişlənməsini özünə ən böyük təhdid olaraq görən Rusiya üçün 

Ermənistanda hərbi bazanın saxlanması artıq daha da vacib olmağa başlamışdır. Nəticə etibarilə, Rusiya 

Ermənistanı özünün Cənubi Qafqazdakı ―son qalası‖ olaraq görür (12).  

Rusiyanın Cənubi Qafqazı öz ―arxa bağçası‖ hesab etməsi 1990-cı illərdən Ermənistana verdiyi siyasi və 

hərbi dəstəyin əsas səbəblərindəndir. Müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycan və Gürcustanın Qərblə 

yaxınlaşması və Soyuq müharibə və sonrasında dünyada təhlükəsizliyin təmin olunmasında mühüm rol 

oynayan NATO ilə əməkdaşlığa meyl etməsi Rusiya tərəfindən narahatlıqla qarşılanmışdır. Bu çərçivədə 

Rusiya ilə Gürcüstan arasında 2008-ci ildə baş verən müharibə regiondakı ―dondurulmuş münaqişələrin‖ 

regional təhlükəsizliyə ciddi təhdid olduğunu göstərmişdir. Gürcüstanın NATO-ya inteqrasiya etmək cəhdləri 

Rusiya tərəfindən sərt qarşılanmış və Gürcüstan ―separatçı qüvvələrin tanınması‖ kimi bir təhdidlə qarşə-

qarşıya qalmışdır. 

Regionda Rusiyanın yeritdiyi siyasəti səciyyələndirən başqa bir məqam da Kremlin burada hərbi 

bazalarını saxlamağa göstərdiyi cəhdləridir. Azərbaycanda olan hərbi bazalarını saxlamağa müvəffəq olmasa 
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da regionun digər iki ölkəsində Rusiyanın bazaları indiyə qədər qalmaqdadır. Gürcüstanda bu bazaların 

qalması üçün Moskva Abxaziyadakı separatist hərəkatları istifadə etdi. Ermənistanda isə Azərbaycanla Dağlıq 

Qarabağ üstündə baş vermiş konflikt əsas səbəb oldu. 

Bu baxımdan Azərbaycanda vəziyyət fərqli ssenari üzrə inkişaf edir. Azərbaycan vaxtilə yerləşn rus 

hərbi bazalarının hamısı ölkənin müstəqillik qazandığı ilk illərdə ləğv olunmuşdur hazırda burada Rusiyanın 

hərbi nəzarəti altında qalan yeganə obyekt NATO-nun cənub flanqından raket hücumdan xəbərdarlıq 

sisteminin əsas elementi olan Qəbələ radiolokasiya stansiyasıdır. Azərbaycanın Türkiyə ilə hərbi sahədə 

əməkdaşlığı geniş xarakter alsa da, NATO çərçivəsində bu Gürcüstana nisbətən daha yavaş templərlə inkişaf 

edir. Bu ilk növbədə Azərbaycanın hazırda Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar Ermənistanla müharibə şəraitində 

olmasından irəli gəlir. NATO-nun Azərbaycanla əməkdaşlığının geniş forma alması alyansın öz istəyindən 

asılı olmayaraq Qarabağ münaqişəsinə cəlb olunması ilə nəticələnə bilər. Bu isə hazırda NATO üçün 

arzuolunmazdır. Alyansın amerikalı nümayəndələri dəfələrlə qeyd etmişdilər ki, Azərbaycanla geniş 

əməkdaşlığın bərqərar olması üçün ilk növbədə Qarabağ konflikti qaydaya salınmalıdır. 

Rusiya  üçün regionda xüsusi əhəmiyyəti onun ənənəvi  mütəfiqqi olan Ermənistan kəsb edir. 

Gördüyümüz kimi, bu dövlət Cənubi Qafqaz respublikaları arasında Rusiyasının yeganə tərəf müqabili və 

deməli onun regionda sonuncu dayaq nöqtəsidir. Buna görə də Rusiya bu ölkədə hərbi kontinigentini artırmağa 

çalışır. Təsadüfi deyil ki, Gürcüstanda ləğv olunan hərbi bazaların hərbi kontinigentini və texnikasının əsas 

hissəsi Rusiyanın Ermənistanda yerləşən bazalarına köçürülmüşdür. 

Rusiyanın Cənubi Qafqazda olan maraqları haqqında danışarkən burada olan zəngin enerji ehtiyatlarını 

yaddan çıxarmaq düzgün olmazdı. Bu problemdə isə öz növbəsində qeyd edilən ehtiyatların nəql edilməsi 

məsələsi mühüm yer tutur. SSRİ-nin dövründə bu Moskvanın monopoliyası idi. Vəziyyətin belə qalması 

Rusiyanın xeyrinə işləyirdi. Əgər Bakıdan gələn neft kəmərləri və ya əsas neft kəməri Rusiyanın ərazisindən 

keçsəydi bu gələcəkdə Moskvanın Qafqazda mövqelərini əhəmiyyətli dərəcədə gücləndirən tutarlı bir faktora 

çevriləcəkdi. Digər tərəfdən Cənubi Qafqazın bağlanması qərb dövlətlərinin nəinki yalnız bu regionun təbii 

ehtiyatlarına, həm də Orta Asiya kimi təbii ehtiyatlarla zəngin olan məkana çatmaq imkanlarından məhrum 

edirdi.  

Regionda Rusiyanın əsas rəqibi kimi çıxış edən ABŞ-ın burada getdikcə güclənməsi Moskva tərəfindən 

çox əsəbi qarşılanır. Rusiyanın maraqları ABŞ-ın maraqları ilə əsasən üç sferada toqquşur. Birinci sfera 

Cənubi Qafqazın və həmçinin Orta Asiyanın neft və qaz resursları üzərində nəzarət, ikinci - Şərqi Asiya və 

Qərbi Avropa nəqliyyat kommunikasiya dəhlizinin regiondan keçən hissəsi üzərində nəzarət və üçüncü - 

Cənubi Qafqaz respublikalarında hərbi bazaların yerləşdirilməsi.  

Gördüyümüz kimi SSRİ-nin dağılmasından sonra regionda yaranan yeni geosiyasi şərait burada 

qüvvələr nisbətinin Rusiyanın xeyrinə dəyişmədiyini göstərir. Hazırda burada əsas mübarizə regona çıxış 

ətrafında gedir. Əvvəllər bu region üzərində nəzarət Moskvanın monopoliyası olsa da, indi Rusiya digər 

dövlətlərin buraya çıxışının qarşısını ala bilmir. Buna baxmayaraq, Rusiya özünün maraq dairəsi sayan Cənubi 

Qafqazda digər dövlətlərin nüfuzunu mümkün qədər azaltmaq üçün böyük səylər göstərir.  

Yuxarıda qeyd edilən məsələləri nəzərdən keçirdikdən sonra aydın olur ki, hazırkı dövrdə Rusiyaya 

Cənubi Qafqazda öz siyasətini əvvəlki kimi sərbəst yerinə yetirə bilmir və onun bu regionda mövgeləri 

getdikcə zəifləyir. Rusiyanın Qafqazdakı strategiyası burada yerləşən dövlətlərin heç birinin maraqlarına 

uyğun gəlmir. Yalnız Azərbaycanla konfliktdə olduğuna görə Rusiyadan ən çox asılı vəziyyətdə olan 

Ermənistan regionda Moskvanın müttəfiqi sayıla bilər. Azərbaycanın və Gürcüstanın isə qərbyönümlü 

maraqları isə əvvəlcədən məlumdur. Hazırda Rusiyanın nə iqtisadi nə də siyasi imkanları digər dövlətlərə bu 

regiona çıxışı bağlamağa imkan vermir. Belə şəraitdə Türkiyə və İran kimi iri regional dövlətlərlə yanaşı 

Cənubi Qafqazda Rusiya üçün daha böyük potensial təhlükə yaradan dövlət – ABŞ-ın nüfuzu artır. 
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Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərin əsas aktoru olan dövlətlər arasında qarşılıqlı asılılığın 

güclənməsi, qlobal və regional səviyyəli problemlərin yaranması və onların həllinin getdikcə qəlizləşməsi 

beynəlxalq əməkdaşlığın genişləndirilməsini obyektiv zərurətə çevirmişdir. Dünyanı cənginə almış humanitar 

böhranlar, münaqişələr, terrorizm, qeyri-sabit ərzaq və yanacaq qiymətləri, maliyyə bazarlarında olan qeyri-

müəyyənlik, kütləvi qırğın silahlarının yayılması, pandemiyalar, iqlim dəyişməsi və s. bu kimi əhəmiyyətli 

çağırışlar və problemlərlə heç bir dövlət, hətta dünyanın böyük gücləri belə təkbaşına mübarizə apara 

bilməzlər. Ümumi problemlərin həlli ancaq dövlətlərin əməkdaşlığı, beynəlxalq birliyin birgə fəaliyyəti və 

səyləri sayəsində mümkündür.  

Bu mənada tarixən dövlətlər arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişafı  beynəlxalq təşkilatların 

yaranmasına səbəb olmuşdur. Bəşəriyyət inkişaf etdikcə, dövlətlər arasında ünsiyyətin aparılması vasitələri də 

təkmilləşirdi. Beynəlxalq ünsiyyətin daha geniş və mütəmadi qaydada aparılması zərurəti əvvəlcə çoxtərəfli 

konfransların keçirilməsini, XIX əsrdən başlayaraq isə beynəlxalq təşkilatların meydana gəlməsini şərtləndirdi. 

Beynəlxalq təşkilatlar dedikdə, ilk növbədə, beynəlxalq hökümətlərarası təşkilatlar nəzərdə tutulur. 

Beynəlxalq hökümətlərarası təşkilatları digərlərindən fərqləndirən başlıca xüsusiyyətlər onların yaradılmasında 

dövlətlərin bilavasitə iştirak etməsi, dövlətlərin könüllü olaraq həmin təşkilatlara üzv olması, onları 

maliyyələşdirməsi və qərar qəbuletmə mexanizmlərində dövlətlərin həlledici rol oynamasıdır. Məhz dövlətlər 

bir araya gələrək ümumi məqsədlərin həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq təşkilatları yaradırlar. 
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Beynəlxalq təşkilatların yaradılmasının əsasında iki mühüm səbəb durur. Birincisi, dövlətlər 

beynəlxalq münasibətlərin xaotik və anarxiyalı təbiətini neytrallaşdırmaq, beynəlxalq sistemdə müəyyən nizam 

və sabitlik yaratmaq üçün beynəlxalq təşkilatları yaradırlar. Ikincisi, dövlətlər özlərinin ümumi maraqlarını və 

məqsədlərini həyata keçirmək, danışıqlar aparmaq, əməkdaşlıq etmək, ümumi hədəflərə nail olmaq, təkbaşına 

həlli mümkün olmayan problemlərin birgə həlli yollarını tapmaq üçün beynəlxalq təşkilatları yaradırlar. 

Beynəlxalq təşkilatların daimi əsasda fəaliyyət göstərən orqanları dövlətlər arasında əməkdaşlığın həyata 

keçirilməsini asanlaşdırır və dövlətlərin birgə fəaliyyətini uzlaşdırır. Bu da nəticə etibarilə dövlətlərin 

fəaliyyətində səmərəliliyi artırmış olur. 

Müasir dünyada beynəlxalq təşkilatlar müxtəlif funksiyalar yerinə yetirirlər. Bunlara informasiya, 

nizamlama (normativ), nəzarət və operativ funksiyalar aiddir.  

Beynəlxalq təşkilatların informasiya funksiyası aktual beynəlxalq problemlərə, təşkilatın məqsədlərinə 

və fəaliyyət sahələrinə dair məlumatların toplanmasında, təhlil və dərc edilməsində, habelə yayılmasında 

özünü göstərir. 

Beynəlxalq təşkilatların nizamlama funksiyası mühüm əhəmiyyətə malikdir. Beynəlxalq təşkilatların 

yaradılması haqqında beynəlxalq müqavilələrdə beynəlxalq nizama və dövlətlərin beynəlxalq müstəvidə 

davranış qaydalarınına dair əhəmiyyətli müddəalar yer alır. Məsələn, BMT Nizamnaməsi beynəlxalq sistemin 

mövcudluğu baxımından əhəmiyyət daşıyan bir çox müddəaları özündə əks etdirir. Onun Preambulasında 

―əsas insan hüquqlarına, insan şəxsiyyətinin ləyaqət və dəyərinə, kişi və qadınların, böyük və kiçik millətlərin 

hüquq bərabərliyinə inam‖ təsdiq olunur və ―sosial tərəqqiyə və ...daha yüksək yaşayış standartlarına‖ nail 

olmaq əzmi qeyd edilir (6).  

Nizamnamənin ―Məqsəd və prinsiplər‖ adlanan I Fəslində isə beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin 

qorunması, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə riayət edilməsi, insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət, 

beynəlxalq əməkdaşlıq, dövlətlərin suveren bərabərliyi, beynəlxalq öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi, 

beynəlxalq mübahisələrin dinc vasitələrlə nizama salınması, dövlətlərin ərazi bütövlüyü və siyasi müstəqilliyi, 

güclə hədələməkdən və güc tətbiqindən imtina, daxili işlərə qarışmamaq kimi əhəmiyyətli prinsiplər öz əksini 

tapmışdır (6).  

Beynəlxalq təşkilatların bu funksiyası normayaratma fəaliyyətini də özündə ehtiva edir. Beynəlxalq 

təşkilatların normayaratma fəaliyyəti iki formada mümkündür: beynəlxalq təşkilatların beynəlxalq hüquq 

normalarının yaradılmasında bilavasitə iştirakı və dövlətlər tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarının 

yaradılması prosesində beynəlxalq təşkilatların iştirakı (2, s. 130; 3).  

Birinci halda, beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq müstəvidə dövlətlər üçün davranış qaydalarını və 

prinsiplərini müəyyən edən qərarlar qəbul edirlər. İkinci halda isə onlar məcburi hüquqi qüvvəyə malik 

müqavilələrin işlənib hazırlanmasını həyata keçirirlər. Sonradan həmin müqavilələr dövlətlər tərəfindən 

imzalanır və ratifikasiya olunur. Dövlətlərarası əməkdaşlığın xüsusi sahələrinə (maliyyə, rabitə, nəqliyyat, 

əməmk münasibətləri və s.) dair beynəlxalq müqavilələrin və normaların hazırlanması əsasən beynəlxalq 

təşkilatlar çərçivəsində baş tutur. 

Beynəlxalq təşkilatların qərarları beynəlxalq hüquq normalarını birbaşa əmələ gətirmir, lakin istər 

normayaratma, istərsə də hüquq tətbiqetmə prosesinə əhəmiyyətli təsir göstərir. Belə qərarlar əsasən mənəvi-

siyasi əhəmiyyətə malik olsalar da, onların beynəlxalq münasibətlərin və beynəlxalq hüququn inkişafına təsiri 

böyükdür.   

Beynəlxalq hüququn bir çox prinsip və normaları ilkin olaraq məhz beynəlxalq təşkilatların 

qətnamələrində öz əksini tapmışdır. Beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinin müəyyən edilməsində və onların 

məzmununun şərh edilməsində BMT-nin Baş Assambleyası tərəfindən qəbul olunan qətnamələrin rolu 

əvəzsizdir.  

Beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi qətnamələrdə beynəlxalq hüquq normalarının və prinsiplərinin 

konkret vəziyyətlərə tətbiqi həm də onların məzmununun açıqlanmasına şərait yaradır. Qətnamələrdə, eləcə də 

onların müzakirəsi prosesində beynəlxalq hüquqda edilməsi zəruri olan dəyişikliklər üzə çıxır; bəzi norma və 

prinsiplərin əhəmiyyəti bir daha vurğulanır, digərləri isə dövrün tələblərinə cavab vermədiyindən dəyişikliklərə 
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məruz qalır. Məsələn, müstəmləkə sisteminin əsasında duran bir çox ümumi və müqavilə normalarının 

qüvvədən salınmasında BMT Baş Assambleyasının qətnamələri əhəmiyyətli rol oynamışdır.  

Beynəlxalq təşkilatlar dövlətlərin beynəlxalq hüquq normalarına, eləcə də beynəlxalq təşkilatların 

qətnamələrinə riayət etmələrinə nəzarət edirlər. Bu funksiyanı həyata keçirərkən beynəlxalq təşkilatlar zəruri 

məlumatları toplamaq, üzv ölkələrə müşahidə missiyaları göndərmək, məlumatları təhlil və müzakirə etmək, 

öz mövqelərini qətnamələrdə ifadə etmək hüququna malikdirlər. Bir sıra hallarda dövlətlər beynəlxalq hüquq 

normalarına və beynəlxalq təşkilatların müvafiq sahələrdə qərarlarına riayət etmələri barədə hesabatlar təqdim 

etməlidirlər.  

Beynəlxalq təşkilatların nəzarət funksiyası nüvə enerjisindən dinc məqsədlərlə istifadə və insan 

hüquqları kimi sahələrdə xüsusilə əhəmiyyətlidir. Məsələn, BAEA-nın Nizamnaməsində nüvə materiallarının 

yayılması və istifadəsinə nəzarət funksiyaları, o cümlədən təftiş funksiyası nəzərdə tutulmuşdur. Vətəndaş və 

siyasi hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakta əsasən isə Pakta qoşulmuş dövlətlər onun müddəalarına riayət 

edilməsi barədə BMT-nin İnsan Hüquqları Komitəsinə hesabatlar təqdim etməlidirlər.  

Beynəlxalq təşkilatların nəzarət funksiyası ilə bağlı mühüm amil inandırma və təzyiq etmə lazımi 

nəticə vermədikdə, məcburetmə mexanizmlərinin tətbiq olunması ilə bağlıdır. Təəssüf ki, bir çox beynəlxalq 

təşkilatlarda belə effektiv mexanizmlər ya ümumiyyətlə mövcud deyil, yaxud da onların tətbiqi dünyanın 

böyük güclərinin maraqlarının toqquşması səbəbindən mümkünsüz olur. Məsələn, BMT Nizamnaməsinin VII 

Fəsli sülhə təhlükə, sülhün pozulması və təcavüz aktları baş verdikdə, məcburetmə tədbirlərinin görülməsi 

üçün hüquqi əsasları nəzərdə tutsa da, ancaq böyük dövlətlərin maraqlarına cavab verdiyi hallarda bu 

müddəalar tətbiq edilir.   

Beynəlxalq təşkilatların operativ (əməli) funksiyası təşkilatın məqsədlərinə nail olmaq üçün həyata 

keçirilən fəaliyyəti nəzərdə tutur. Bu mənada, beynəlxalq təşkilatların müxtəlif sahələrdə həyata keçirdiyi 

birbaşa fəaliyyəti, maliyyə-iqtisadi, humanitar, elmi-texniki və digər fəaliyyətləri, konsultativ yardımları və 

sülhməramlı fəaliyyəti qeyd etmək olar. 

Dünyanın geosiyasi mənzərəsinin sürətlə dəyişdiyi, qlobal siyasətin mürəkkəbləşdiyi və yeni 

təhlükəsizlik mühitinin formalaşdığı müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlərin qeyri-dövlət subyektlərinin rolu 

getdikcə artır. Bu da bütövlükdə beynəlxalq siyasətin təbiətində dəyişiklərin yaranmasına səbəb olur. Qeyd 

edildiyi kimi, bu gün dünya miqyasında gedən qloballaşma prosesləri, milli dövlətlərin yeni çağırışlara və 

hədələrə adekvat cavab vermək, siyasi, iqtisadi, sosial, ekoloji, elmi-texniki və digər problemləri həll etmək 

istəyi beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafını şərtləndirir.  

Beynəlxalq əməkdaşlıq beynəlxalq münasibətlərin iki və ya daha çox aktorunun qarşılıqlı əlaqələrini 

əks etdirən elə bir prosesdir ki, orada silahlı zorakılığın tətbiqi istisna edilir və ümumi maraqların birgə 

vasitələrlə reallaşdırılması üstünlük təşkil edir (4, s. 440). Bu prosesdə müəyyən aktorlar öz davranışlarını 

digər aktorların faktiki və ya ehtimal olunan davranışına müvafiq olaraq, siyasətlərin qarşılıqlı uzlaşdırılması 

yolu ilə tənzimləyirlər (8, s. 467). Əlbəttə, əməkdaşlıq prosesi münaqişənin tamamilə istisna olunması demək 

deyil, onun ən kəskin, böhranlı formalarından imtina edilməsi deməkdir.  

Əməkdaşlıq özündə ikitərəfli və çoxtərəfli diplomatiyanı, dövlətlərin siyasi kurslarının 

uzlaşdırılmasını, müxtəlif ittifaq və sazişlərin bağlanmasını nəzərdə tutur. Bütün tərəflər üçün ümumi maraq 

kəsb edən məsələlərin həlli, təhlükəsizliyin təmin olunması, münaqişələrin və böhran vəziyyətlərinin nizama 

salınması əməkdaşlığı zəruri edən amillərdir. Bu gün əməkdaşlıq ancaq siyasi və ya hərbi-siyasi ittifaqları, 

ticarət və gömrük məsələlərini, iqtisadi münasibətləri deyil, həmçinin sadalananlardan heç də az əhəmiyyət 

kəsb etməyən ekoloji problemləri, kosmik fəzanın öyrənilməsi, kommunikasiya şəbəkələrinin inkişafı, iqlim 

dəyişmələri, təbii ehtiyatlardan istifadə və sair bu kimi sahələri də əhatə edir. 

Dünyada gedən bu proseslər dövlətlər arasında çoxtərəfli müqavilələrin sayının artmasına, müxtəlif 

funksiyalı birliklərin və təşkilatların fəaliyyətinin genişlənməsinə və beynəlxalq siyasətin daha güclü 

təsisatlanmasına səbəb olur. Bu mənada beynəlxalq təşkilatlar dövlətlərarası əməkdaşlığın təşkilati-hüquqi 

formalarından biri kimi çıxış edir və müasir beynəlxalq münasibətlərə əhəmiyyətli təsir göstərirlər.  

Onların beynəlxalq həyata mühüm təsir göstərməsi müxtəlif tarixi mərhələlərdən keçərək, müasir 

dövrdə dövlətlərarası münasibətlərin institutlaşmasında, dövlətlərarası qarşılıqlı əlaqələrin və əməkdaşlığın 
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yaranmasında ciddi faktora çevrilmişdir (1, s. 184). Onlar üzv ölkələrin ümumi maraqlarının üzə çıxarılmasına 

və onların əsasında birgə mövqelərin, vəzifələrin və fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsinə, ümumi 

problemlərin həlli yollarının və vasitələrinin tapılmasına və operativ tədbirlərin həyata keçirilməsinə xidmət 

edirlər. 

Beynəlxalq təşkilatların müasir beynəlxalq münasibətlərdə rolunu və dünya siyasətinə təsir imkanlarını 

qiymətləndirərkən, ilk növbədə, beynəlxalq sistemin mahiyyətinə və xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmək 

zəruridir. Ümumqəbul olunmuş fikrə əsasən, beynəlxalq münasibətlər anarxiya xarakterlidir və orada vahid 

hakimiyyət iyerarxiyası və ya strukturu mövcud deyil. Bu baxımdan əgər biz müasir beynəlxalq münasibətləri 

dövlətlərin güc siyasətini həyata keçirdiyi müstəvi kimi nəzərdən keçirsək, o zaman beynəlxalq təşkilatların bir 

qədər məhdud rola malik olduqlarını və ancaq suveren dövlətlər arasındakı münasibətlərin arzuolunmaz 

nəticələrini aradan qaldırmaq istiqamətində fəaliyyət göstərdiklərini deyə bilərik. Əgər müasir beynəlxalq 

sistemi beynəlxalq cəmiyyət kimi nəzərdən keçirsək, onda beynəlxalq təşkilatları həmin cəmiyyətdə nizamı 

təmin edən təsisatlardan biri kimi xarakterizə edə bilərik. Və yaxud beynəlxalq sistemin dövlətdaxili siyasi 

sistemə oxşar qaydada mövcud olduğunu və inkişaf etdiyini təsəvvür etsək, onda müasir beynəlxalq təşkilatları 

qlobal idrəetmə vasitələrindən biri hesab etmək mümkündür (5, s. 67). 

Müasir dünya siyasətinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, qeyd edə bilərik ki, beynəlxalq 

təşkilatlar beynəlxalq münasibətlər sistemində üç əsas rolu – aktor, forum və siyasi vasitə rollarını həyata 

keçirirlər. 

Beynəlxalq təşkilatlar aktor kimi. Şübhəhiz ki, müasir dövrdə dövlətlər beynəlxalq münasibətlərin əsas 

aktoru olaraq qalmaqda davam edirlər. Bununla belə, dövlətlər arasında qarşılıqlı asılılq artdıqca, beynəlxalq 

münasibətlərin qeyri-dövlət aktorlarının və onlardan biri olan beynəlxalq təşkilatların da əhəmiyyəti artır. 

Demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar bu və ya digər dərəcədə üzvləri olan dövlətlərdən asılıdırlar. 

Bununla belə, təşkilatların malik olduğu institusional mexanizmlər dövlətlərin ayrı-ayrılıqda fəaliyyət 

göstərərək və ya ad hoc əsasda əməkdaşlıq edərək nail ola biləcəklərindən daha artıq hədəflərə çatmağı 

mümkün edir.  

Təşkilatın geniş səlahiyyətlərinin və güclü institusional mexanizmlərinin olması ona müstəqil aktor 

kimi fəaliyyət göstərmək, dünya siyasətinə və beynəlxalq hüququn inkişafına əhəmiyyətli töhfə vermək, 

səmərəli qərarlar qəbul etmək və üzvlərinin davranışına təsir göstərmək imkanı verir. Beynəlxalq təşkilatların 

yaradılması haqqında beynəlxalq müqavilələr həm də beynəlxalq nizamın əsas müddəalarını, dövlətlərin 

beynəlxalq müstəvidə davranış qaydalarını və prinsiplərini özündə əks etdirir və dövlətlər üçün müəyyən 

öhdəliklər yaradırlar. 

Beynəlxalq təşkilatların aktor kimi səmərəliliyi onların qəbul etdiyi qətnamə və qərarların təsir 

qüvvəsindən və yerinə yetirilib-yetirilməməsindən xeyli dərəcədə asılıdır. Az sayda beynəlxalq təşkilatlar öz 

öhdəliklərini yerinə yetirməyən üzv ölkələrə münasibətdə səmərəli tədbirlər həyata keçirmək imkanına 

malikdir. Məsələn, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası beynəlxalq sülhü və təhlükəsizliyi pozan dövlətə qarşı 

sanksiyalar (o cümlədən hərbi tədbirlər) tətbiq edə; BVF öz öhdəliklərinə əməl etməyən dövlətə növbəti 

kreditlərin verilməsini dayandıra; ÜTT isə öhdəliklərini yerinə yetirməyən dövlətə qarşı ticarət sanksiyaları 

tətbiq edə bilər. Lakin əksər hallarda beynəlxalq təşkilatların qərarlarının səmərəli icra mexanizmlərinin 

olmaması nəticə etibarilə təşkilatın əhəmiyyətinin marjinal xarakter daşımasına, üzv ölkələrin təşkilatın 

qərarlarına və qaydalarına əhəmiyyət verməməsinə və onlara riayət etməməsinə səbəb olur.  

Beynəlxalq təşkilatlar forum (mərkəz) kimi. Beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq əməkdaşlığın və 

çoxtərəfli diplomatiyanın həyata keçirildiyi beynəlxalq forumlar və ya mərkəzlərdir. Beynəlxalq təşkilatlar 

dövlətlərə bir araya gələrək müzakirələr aparmaq, mübahisə və ya əməkdaşlıq etmək imkanı verirlər. 

Beynəxalq təşkilatlar mütəmadi toplantılar və informasiya mübadiləsi vasitəsilə dövlətlər arasında davamlı 

əməkdaşlıq vərdişlərinin formalaşdırılmasına, dövlətlərin bir-birinin maraqlarını və məqsədlərini daha yaxşı 

anlamalarına və öncədən proqnozlaşdıra bilmələrinə şərait yaradırlar.  

Onlar elə bir sosial mühit formalaşdırırlar ki, orada ümumi problemlərin həlli məqsədilə birgə fəaliyyət 

həyata keçirilir, böhranların və ziddiyyətlərin nizama salınması üçün danışıqlar aparılır. Beynəlxalq 

təşkilatlarda, xüsusilə də onların plenar orqanlarında (məsələn, BMT-nin Baş Assambleyasında) dövlətlər 
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ümumi maraq kəsb edən məsələləri müzakirə edə və onların birgə həlli yollarını axtara bilərlər. Beynəlxalq 

təşkilatlar dövlətlərin qlobal və regional məsələlərə dair öz mövqelərini ifadə etməsi, onları narahat edən 

problemləri səsləndirə bilməsi üçün bir növ tribuna rolunu oynayır.  

Bu mənada beynəlxalq təşkilatlar Avropada XIX əsrdən başlayaraq keçirilən ad hoc tematik 

konfransların bir növ davamıdır. Beynəlxalq konfrans dedikdə, qarşılıqlı maraq doğuran məsələlərin müzakirə 

edilməsi məqsədilə iki və ya daha çox dövlətin rəsmi nümayəndələrinin görüşü başa düşülür.  

Hüquqi institut kimi beynəlxalq konfranslarla beynəlxalq təşkilatlar arasında ümumi məqamlar çoxdur. 

Birincisi, hər iki təsisat dövlətlərin nümayəndələrinin yığıncağıdır. Ikincisi, beynəlxalq təşkilatlarda olduğu 

kimi, beynəlxalq konfransların da fəaliyyətini təşkil etmək üçün işçi orqanlar yaradılır və bu orqanlar 

konfransın iştirakçısı olan dövlətlər tərəfindən müəyyənləşdirilmiş qaydalar əsasında fəaliyyət göstərirlər. 

Beynəlxalq konfransların beynəlxalq təşkilatlardan başlıca fərqi isə birincinin müvəqqəti təsisat olmasındadır.  

Konfranslar bir və ya bir neçə dövlətin, o cümlədən beynəlxalq təşkilatların təşəbbüsü və təşkilatçılığı 

ilə keçirilə bilər. Bu günədək BMT-nin təşkilatçılığı ilə iqtisadi, sosial, humanitar və ətraf mühit 

problemlərinin müzakirəsinə həsr olunmuş onlarla qlobal konfrans keçirilmişdir. Çoxtərəfli diplomatiyanın 

bariz nümunəsi olan bu konfranslarda dövlətlərin, hökümətlərarası və qeyri-hökümət təşkilatlarının 

nümayəndələri, alimlər, ekspertlər iştirak edirlər.  

Qlobal və regional problemlərlə əlaqədar keçirilən beynəlxalq konfransların və orada qəbul edilən 

qərarların əhəmiyyəti durmadan artır. Beynəlxalq konfranslarda qəbul edilən qərarlar dövlətlərin fəaliyyətini 

və siyasətini uzlaşdırır və müvafiq hüquqi normaların qəbul edilməsi üçün zəmin yaradır. Onların sırasında 

uşaqların problemlərinə dair (Nyu York, 1990), ətraf mühit və inkişaf məsələlərinə dair (Rio-de-Janeyro, 

1993), insan hüquqları məsələlərinə dair (Vyana, 1993), qadınların statusu və hüquqlarına dair (Mexiko, 1975; 

Pekin, 1995), iqlim dəyişmələrinə dair (2007) konfransları xüsusi qeyd etmək olar (11). BMT hər bir halda 

konfransların rəsmi iştirakçısı olmasa da, onların təşkilinə güclü logistik dəstək verir. 

Beynəlxalq təşkilatlar siyasi vasitə kimi. Beynəlxalq təşkilatlar həm də dövlətlərin beynəlxalq 

müstəvidə öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün istifadə etdikləri siyasi və diplomatik vasitələrdir (Daha 

ətraflı bax: 9, s.3-28; 10, s. 494-504; 5, s. 69-73).  

Məsələn, çox vaxt BMT-ni fəaliyyətinin ilk səkkiz ili ərzində ABŞ diplomatiyasının əlində bir alət 

kimi xarakterizə edirlər. Həmin dövrdə ABŞ höküməti Qərbi Avropa, Millətlər Birliyi və Latın Amerikası 

ölkələrinin dəstəyi ilə Baş Assambleyada səs çoxluğuna (51 səsdən 34-ə) nail ola bilirdi. Bu, ABŞ-a SSRİ-nin 

Şərqi Avropadakı fəaliyyətini tənqid etmək, Sovetlərin Şimali İrana müdaxiləsinin qarşısını almaq, İndoneziya 

və İsrail kimi yeni dövlətlərin yaradılmasına nail olmaq, Şimali Koreya və kommunist Çinə qarşı öz rəhbərliyi 

altında çoxtərəfli qüvvələri formalaşdırmaq, Pekində qurulmuş yeni kommunist hökümətinin Təhlükəsizlik 

Şurasında iştirakını əngəlləmək üçün BMT-dən bir vasitə kimi istifadə etməyə imkan verirdi (5, s. 69-70).  

Lakin SSRİ-nin nüvə dövlətinə çevrilməsi, Üçüncü Dünya ölkələrinin iştirakı ilə qoşulmamaq 

hərəkatının meydana gəlməsi, BMT-nin üzvlərinin sayının artması dünyanın siyasi mənzərəsini dəyişdirdi. XX 

əsrin 50-ci illərinin ortalarına doğru ABŞ Baş Assambleyada səs çoxluğunu itirdi. Təhlükəsizlik Şurasında isə 

SSRİ ilə yanaşı, digər daimi üzvlər də öz maraqlarının müdafiəsi üçün veto hüququndan istifadə etməyə 

başladılar. 1956-cı ilin noyabrında Süveyş böhranı zamanı Böyük Britaniya və Fransa ilk dəfə olaraq veto 

hüququndan istifadə edərək Misirə qarşı həyata keçirilən əməliyyatlara dair qətnamələrin qəbulunu 

əngəllədilər. 

Baş verən bu dəyişikliklər nəticəsində ABŞ-ın BMT-də təkbaşına ağalığı sona çatdı. Əlbəttə, Birləşmiş 

Ştatlar sonrakı illərdə və hazırkı dövrdə də BMT-dən və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlardan öz 

maraqlarının və hədəflərinin həyata keçirilməsi üçün istifadə etməyə davam edir. Lakin o bunu edən yeganə 

dövlət olmur. XX əsrin 60-cı illərindən etibarən SSRİ bu qlobal beynəlxalq təşkilat çərçivəsində öz 

mövqelərini daha güclü müdafiə etməyə, Üçüncü Dünya ölkələri isə ənənəvi diplomatik xidmət şəbəkəsinə 

malik olmamaları səbəbindən öz xarici siyasətlərini həyata keçirmək üçün BMT-dən diplomatik vasitə kimi 

faydalanmağa başlayırlar. Buradan aydın olur ki, beynəlxalq təşkilata üzvlük bu gün BMT-də olduğu kimi 

müxtəlif və çoxyönlü olduqda, təşkilatın ancaq bir hegemon dövlətin əlində siyasi alətə çevrilməsi çətinləşir.  
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Beynəlxalq təşkilatların siyasi vasitə olması özünü həm də onda göstərir ki, dövlətlər istər daxili, 

istərsə də xarici siyasətlərində öz mövqelərini hüquqi və siyasi baxımdan daha da gücləndirmək üçün 

beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi bəyanatlardan, qərarlardan və digər sənədlərdən geniş istifadə edirlər (7). 

Qeyd olunanlardan görünür ki, müasir dünyada beynəlxalq münasibətlərin qeyri-dövlət aktorlarından 

biri kimi beynəlxalq təşkilatların əhəmiyyəti getdikcə artır. Müasir dünyanı və qlobal idarəetmə sistemini 

beynəlxalq təşkilatlar olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu gün bəzi təşkilatlar digərlərinə nisbətən daha 

səmərəli fəaliyyət göstərir, bəzilərinin fəaliyyəti marjinal xarakter daşıyır, bəzilərində ciddi islahatların 

aparılmasına ehtiyac duyulur. Bununla belə, XXI əsrdə beynəlxalq təşkilatlar bu və ya digər formada qlobal və 

ya regional miqyasda gedən bütün siyasi və iqtisadi proseslərin tam mərkəzində yer alırlar. Onlar beynəlxalq 

aktorlar və beynəlxalq forumlar kimi mühüm funksiyalar yerinə yetirir, beynəlxalq münasibətlərin 

tənzimlənməsində yaxından iştirak edir, beynəlxalq sistemin işlək vəziyyətdə olmasını təmin edir, dövlətlər 

arasında ünsiyyətin və əməkdaşlığın təşkilində əvəzsiz rol oynayırlar.   
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THE 4-DAY KARABAKH WAR AND ITS AFTERMATH. 

 

Following the events of February 1988, separatist groups of the Autonomous Nagorny Karabakh Prov-

ince and Armenian militants launched hostilities for invasion of the Nagorny Karabakh. They were soon joined 

by the USSR troops stationed in Armenia and Nagorny Karabakh. During the occupation war against Azerbai-

jan Armenia moving forward to 360 kilometers from theborder captured 20% of Azeri lands, and took control 

over the areas from Horadiz district of Fuzuli till Zengilan and 198 kilometers border between Azerbaijan and 

Iran. As a result of invasions 2 cities, 1 district and 53 villages of Karabakh with the population of nearly 50 

thousand people were captured. Beside Karabakh the military invasions resulted in occupation of 890 towns, 

villages and districts. The destructed establishments, occupied sawn areas and woodlands were as follows: res-

idential buildings-150000, public establishments-7000, secondary schools-693, medical institutions-695, motor 

ways-800 km, bridges-160, water pipeline-2300 km, electric lines-150000 km, woodlands-280000 hectares, 

sawn areas-200000 hectares, historical museums and monuments-464. The damage caused to the Azerbaijan 

was initially estimated to USD 60 billion. Moreover, the occupied lands account for all reserves of mercury, 

obsidian and pearlite, 35% of building and facing materials, 23.8% of forests, 7.8% of water reserves and other 

riches. Besides, 2 reserves, 3 game reserves and 3 large water reservoirs locate in these lands. (1, 11) 

In 1992, the OSCE Minsk Group started the peace negotiations and became the main political body 

concerned with peace negotiations, led by the Co-Chairmen and Personal Representative of the OSCE Chair. 

In 1994, a ceasefire agreement was reached between Armenia and Azerbaijan which ended the Nagorno-

Karabakh war. Besides the OSCE, the European Union is sideways involved with the conflict through Special 

Representative on the South Caucasus and CSO funding. Civil Society actors involved in peace building are 
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the European Partnership for Peaceful Settlement of the Conflict of Nagorno Karabakh; the European Move-

ment; and several CSOs from Armenia, Azerbaijan and Nagorno Karabakh. (3) 

In 1993 the UN Security Council adopted four resolutions (Nos. 822, 853, 874 and 884) condemning 

the occupation of Azerbaijani territory by Armenian forces and demanding their immediate and unconditional 

withdrawal while stressing the need for international agencies to assist the return of the IDPs to their former 

homes. In March 2009 the UN General Assembly reaffirmed the territorial integrity of Azerbaijan and repeated 

the demand for withdrawal by Armenian military forces. To date no steps have been taken by Armenia to im-

plement the four UN resolutions. (2) 

The talks have chiefly centered around the implementation of the socalled ―Madrid Principles.‖ These 

are the latest version of the ―Basic Principles‖ upon which agreement was reached in 2006 after years of nego-

tiations, and reflect articles contained in the Helsinki Final Act, which has served as the basis of a number of 

international treaties and agreements.6 Although they have still not been published in full, the key elements are 

known to include:  

1) The return of the territories surrounding Nagorno-Karabakh to Azerbaijan.  

2) An interim status for Nagorno-Karabakh, which would provide guarantees for security and self-governance.  

3) A corridor linking Armenia to Nagorno-Karabakh – the so-called Lachin corridor.  

4) The future determination of the final political status of Nagorno-Karabakh through a legally binding expres-

sion of will.  

5) The right of all IDPs and refugees to return to their former homes.  

6) An international security guarantee which would involve an international peacekeeping force. 

 Senior  Azerbaijani and Armenian officials agreed on some of the proposed principles, but reportedly made 

little or no progress towards the deadline of the withdrawal of Armenian forces from occupied territories or 

towards the modalities of the decision on the future Nagorno-Karabakh status.(4,5,6) 

Since 1994 ceasefire process had been violated several times by aggressor Armenian side. Some clash-

es and incidents were happened between two sides but the most large-scaled one was occurred on April 2, 

2016. This unexpected conflict has gone down in history as the ―Four Day War.‖  

 Azerbaijan‘s forces launched an offensive into the territories occupied by Armenian forces (i.e. the 

armed forces of the self-proclaimed Republic of Nagorno-Karabakh, strongly supported by the army of Arme-

nia) from the north-east and the south-east. Although Baku claimed that the attack was a response to Armenian 

shelling civilian sites in Azerbaijan, it was most likely an attempt to break through or test the Armenian lines 

of defence, although not to actually retake Karabakh from Armenian hands. In the course of the fierce fighting, 

both sides used all types of weapons at their disposal (tanks, heavy artillery, rocket launchers, and to a limited 

extent air power), including the shelling of civilian targets. (7,8,9)
 

 First of all, let's make it clear what was Azerbaijan's task in this fight. What wer the goals of our counter-

offensive? Obviously, Azerbaijan did not set a task of a large-scale offensive against the enemy. It was about a 

counterattack, as the first shots and artillery fire began from the Armenian side. Just as during the fighting in 

August 2014. And the Azerbaijani army,  as the Armenian general acknowledged, using another treacherous 

enemy action, conducted reconnaissance only. 

 

Result Two: Karabakh again is in the world's political agenda 

Thus, we come to the second main result of the four-day war. The emerged situation has created some 

confusion for many people: why didn't Azerbaijani troops re-capture the regional centres, for example, Fuzuli, 

Agdam and other annexed areas around Nagorno-Karabakh? 

We'll have to repeat that Azerbaijan did not set the task of a large-scale war for the liberation of territories. Not 

so hard to understand that the beginning of a large-scale war or even a blitzkrieg would have caused a deafen-

ing protest from the entire world community. 

Look what worldwide uproar has caused only a reconnaissance. There was immediate reaction from Vladimir 

Putin, who called the presidents of Azerbaijan and Armenia to immediately suspend firing. And Russia didn't 

limit itself to just one statement - the CSTO, a military alliance of several countries in the zone of influence of 
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the Kremlin, joined action, and Bordyuzha's incessant categorical warnings started to sound about the readi-

ness of Russian troops to take the side of Armenia. 

And each time, when the world tiredly throws its glance at the problem, which, according to popular 

belief, has no solution, the wound will start to bleed again. And it seems, the world comes to realise the conse-

quences, harmful for the Caucasus and southern borders of the already troubled Russia, that could lead to esca-

lation, where mutually hostile soldiers on both sides of the front stand face to face. 

 

Result Three: Azerbaijan secured its civilian population 

Another important outcome of the four-day war was the liberation by Azerbaijan of a number of stra-

tegic heights in Nagorno-Karabakh and in the southern direction, as well as in the Fuzuli region. Armenian 

troops were carrying permanent fire strikes at the civilian population from the occupied part of the latter. Re-

lieved are the residents of Tapqaraqoyunlu village of Goranboy region, which for years have been at gunpoint 

of the Armenian snipers. Became facilitated the task of the commanders in the Fuzuli region, whose soldiers 

were killed by bullets of the ruthless Armenian shooters entrenched on the strategic Lele Tepe height. Azerbai-

jani army captured all these heights and made significant progress in the direction of Agdam. 

 

Result Four: Burst of patriotic feelings 

All these days, and today too, as a matter of fact, were marked not only by explosions of mines and 

shells on the battle field of Karabakh, but also by a powerful burst and rise of patriotic feelings in the whole of 

Azerbaijan. This we have not seen since the first Karabakh war. Thousands of people were rushing to the front, 

demanding the continuation of the offensive. All Baku appeared literally under cover of Azerbaijani tricolour 

flags hung on the balconies, streets and avenues, waving from the windows of passing cars, and in the hands of 

the crowds of people walking through the streets. And this process was from the bottom up. 

The government, on the contrary, tried in every way to stop the patriotic and revanchist popular ex-

citement, to conceal it. How much wrong were the sceptics, who prophesied alienation of teh 'enslaved people' 

from the idea of consolidation of the society and the authorities - the authorities, they say, which allegedly 

were using Karabakh as a bargaining chip to solve 'the sea of their political problems.' The authorities were not 

able to catch up with society, full of revanchist sentiments. All were rushing to the front, to fight, obsessive 

with the idea of fixing the bitter error of history. 

The first news of the Azerbaijani Army's victorious   dash destroyed the contrived and born more in 

the spirit of defeatism suffering spirit of the nation. Military defeat syndrome has been scattered and broken. 

Azerbaijanis yearned for victory! Each of us so wanted to feel the taste of victory, that sometimes news of lib-

eration of varying heights and villages went ahead of the actual movement of troops. 

Result Five: President and Motherland are one 

Now the society has demonstrated incredible consolidation with the president. Rating of the President 

of Azerbaijan Ilham Aliyev sweeps off scale, and the society has understood: the president didn't make idle 

promises by assuring everyone from year to year that if negotiations with Sargsyan reached a deadlock, it 

would become necessary to resort to the force of arms. 

t looks like Sargsyan understood it too. He did talk about compromises for the first time. Not once during all 

the time he has been in office - since that bloody day, when Armenian guns fired on their own people, who 

challenge the dominance of the Karabakh clan in Yerevan - Sargsyan spoke about readiness to compromise. 

Faced with the power and strength of the Azerbaijani Army, he finally acknowledged his willingness to make 

significant compromises. He talked about compromises in Yerevan, spoke about them in Berlin at a meeting 

with Merkel, at the talks with Medvedev. 

Armenia has retreated. On both the Karabakh battlefield and at the negotiating table. Yes, it did retreat 

just one step, for now. 

But these four days have become the starting point of a new history and a superb educational program for all 

those who did not believe in the very possibility of a great battle, for which Azerbaijan was so easily ready. 

The fire of a big war broke from a spark. The Azerbaijani authorities and the people were prepared for this fire 
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and passed this new test of history. Karabakh is our national sentiment, suffering pain, which gives the strength 

to live and even to die. This is the key to the unknown future full of new wars and battles for national self-

sufficiency and dignity! (9,10,11,12) 

 

Conclusion 

Armenia and Azerbaijan pursue diverging policies towards the status quo. Armenia, on the one hand, 

aims at preserving the status quo. It works on normalizing the current situation and building a de-facto state in 

Nagorno-Karabakh.From the interviews with political parties, it emerged that the views and welfare of Arme-

nians in Nagorno-Karabakh is very important, whereas there is no consideration for the displaced Azerbaijani 

people from the region. Azerbaijan, on the other hand, is impatient with the status quo. It aims to isolate Na-

gorno-Karabakh, pursues international lobby to have its territorial integrity recognized, and is building up its 

military force. From the political party interviews, however, speaks the conviction that although Azerbaijani 

parties are unanimous in restoring Azerbaijan‘s territorial integrity, there is a widespread recognition that Na-

gorno-Karabakh should receive extensive autonomy. There is little disagreement about the need for a military 

solution at a certain point, though some parties see a need for international peacekeeping. 

Maintaining the status quo as an elite-strategy at both sides of the conflict is mentioned in almost all of 

the analyses used. The ‗no peace, no war‘ situation benefits both Azerbaijani and Armenian ruling elites. First, 

by both the governments it can be used as a distraction for national affairs, like socio-political and economic 

problems. Second, the conflict is also used to consolidate the authoritarian power of the respective Armenian 

and Azerbaijani governments, using the conflict to justify democratic shortcomings and the diminishing of civ-

il liberties.  This has also been recognized by the EM National Councils in Armenia, Azerbaijan and Georgia. 

In the first Tbilisi Declaration, they state their conviction that ‗the peaceful resolution of the conflicts would 

contribute in tackling the current democratic shortcomings and improve the situation of human rights in the 

entire region‘. The status-quo also enables both presidents to be perceived as a tough negotiator, which com-

promising on a solution would negate. There are also other advantages by retaining the status-quo, argues the 

Caucasus Edition in a 2013 analysis: Azerbaijan uses its oil revenues to build up its military, whereas Armenia 

is trying to win international legitimacy for the status quo. These benefits could lead to the peace negotiations 

becoming irrelevant at top levels.On the contrary, the International Crisis Group in 2011 listed why war as a 

policy might be beneficial for Azerbaijan and Armenia. In Azerbaijan, the public opinion is against compro-

mise, and the regime might be tempted to war to distract from social problems and discontent, due to lower oil 

revenues. In this light, the crisis mentioned above as a possible boost to the peace negotiations, might also 

backfire and fuel war instead. In Armenia, the president‘s support base is against compromise too, and the fail-

ure of reconciliation with Turkey heightened the tension.62 In addition to this, the one-sided arms race by 

Azerbaijan is seen as a sign that Azerbaijan is getting ready for an escalation. 

What was needed in order to start the peace process as suggested in the ―Gradual Solution‖ for 

Karabakh issue, was the Armenian withdrawal from the 5(+2) regions—Gubadli, Cevrayil, Ağdam, Fizuli and 

Kelbecer, Lacin—around Nagorno-Karabakh. Later, parties were expected to work on determining the status 

of Nagorno-Karabakh and reach an agreement. But the parties could not reach that phase. In the end, clashes 

that had been expected, erupted again. The Azerbaijani army recaptured a few important positions in regions 

such as Seysulan, Leletepe and Talish around Karabakh. Thus, Armenia tried to recapture their positions by 

carrying out military operations because this type of loss of territory disturbs the governments both in Armenia 

and Karabakh and which also created fear. In fact these losses may even cause Sargsyan to lose power in Ar-

menia. However, in spite of everything, Azerbaijan succeeded in solving another serious problem: the whole 

world started to talk about Karabakh, that long-standing conflict, which the world's politicians sometimes cas-

ually mentioned in their speeches. Karabakh is no longer a conserved conflict, hidden away on one of the cov-

ered shelves of the world history. It is no longer Kosovo or Kashmir. It is a bleeding wound. 
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As an inevitable and irreversible force of change facing the world, Globalization is the worldwide 

movement toward economic, financial, trade, cultural, social and political integration.  It implies the opening 

of local and national perspectives to a broader outlook of an interconnected and interdependent world with free 

transfer of capital, goods, and services across the national boundaries. In this era, the world is shrinking to a 

small village where all should be ready to learn to live together and interact. Time and distance concepts 

change. It is an opportunity yet also a threat. It is a force of change for any region in the world including the 

Middle East region. Most regimes in the region may not welcome globalization. A consequence will be lack of 

stability, threat to the national and regional security and a fundamental change in the region.  In this article, we 

shall discuss how globalization influenced over the region and what security challenges the Middle Eastern 

countries are facing. 
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What is the Middle East? 

The Middle East is a geographical and cultural region located primarily in western Asia, but also in 

parts of northern Africa and southeastern Europe, extending from Morocco to the Arabian Peninsula. The 

western border of the Middle East is defined by the Mediterranean Sea, where Israel, Lebanon, and Syria rest 

opposite from Greece and Italy in Europe. Egypt in Africa also borders the Mediterranean and is sometimes 

considered as part of the Middle East, while Turkey literally connects Europe to Asia and oscillates between 

being called European and Middle Eastern.  South of the Mediterranean Sea, the Red and Arabian Seas sur-

round the southern part of the Middle East. Saudi Arabia, Yemen, and Oman border these waters, 

with Iraq and Jordan connecting them to the western part of the region. At the center of the Middle East rests 

the Persian Gulf, cutting into the region and giving it its hook-like shape. Countries along the Persian Gulf in-

clude the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, Kuwait, and Iran. The eastern and northern borders of the 

Middle East are somewhat difficult to define. There are also several unrecognized or partially recognized states 

within the Middle East. Palestine, which consist of the Gaza Strip and West Bank regions in and around Israel, 

declared its independence in 1988 and is currently recognized by 136 the United Nations member states, 

though it is not an official member of the UN and holds non-member observer status.  Some borders within the 

Middle East are similarly difficult to define as a result of territorial disputes between countries within the re-

gion. Some examples include the island of Abu Musa in the Persian Gulf, which is administered by Iran by 

claimed by the United Arab Emirates, the Golan Heights, which was Syrian land until it was occupied by Israel 

during the Six-Day War, and the region of Kurdistan, which is officially a part of northern Iraq but also has an 

autonomous status. (1, p.9) 

The majority of the Middle East region is characterized by a warm desert climate. Weather in this cli-

mate is very high during the summer and can reach dangerous levels, with parts of Iraq and Iran having rec-

orded feel-like temperatures of over 71 degrees Celsius. 

The largest countries in the region are Saudi Arabia, Iran, and Egypt. The smallest countries in the 

Middle East are Bahrain, Lebanon, and Qatar. 

Extending the definition of the Middle East to include its widest borders as per the parameters outlined 

earlier, the population of the region rests at around 690 million people. The most populous countries in the 

Middle East include Egypt (~90.6 million), Iran (~79 million), and Turkey (~78.7 million), while the least 

populated countries are Bahrain (~1.4 million), and Qatar (~2.4 million). 

Despite the historical rise and prominence of Islam in the Middle East, the many belief systems, which 

originated in the region, allow it to maintain a highly diverse religious makeup today. Indeed, out of the entire 

global Muslim population only roughly 20% live within the Middle East. That said, Islam is still dominant and 

is the official state religion in most countries of the region. Over 90% of people in Egypt, Iran, Iraq, Jordan, 

Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Turkey, and Yemen adhere to Islam, while Muslims make up between 50-89% 

of the population in Bahrain, Lebanon, Qatar, Syria, and the United Arab Emirates. The two largest denomina-

tions of Islam in the Middle East are Sunni and Shia, though Sunni is the more dominant sect in most countries 

of the region. The countries that have Shia majorities in the Middle East are Iran, Iraq, and Bahrain. Shia Islam 

specifically is the official religion of Iran, which is the country with the highest percentage of its adherents in 

the world (90-96%) and with its largest global population (30-35%). Christian minority populations of at least 

10% are found in Bahrain, Egypt, Lebanon, Qatar, Syria, and the United Arab Emirates. Lebanon is of particu-

lar note for having a nearly even split between Islam and Christianity, being roughly 54% Muslim and 40% 

Christian and having a Christian as its president. Israel is unique for being the only country in the world with a 

majority Jewish population, though it officially has no state religion.  

Arabic is the most common language in the Middle East. It is the sole official language in Bahrain, 

Egypt, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Syria, the United Arab Emirates, and Yemen. 

Iraq has two official languages, with Arabic spoken by the majority of its population and Kurdish spoken by in 

the autonomous Kurdistan region. Persian is the second-most spoken language in the Middle East, and it has 

specific dialects in the region. The most common form of Persian is Farsi, which is the sole official language 

of Iran and is spoken by the vast majority of the population there.  
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Impact of Globalization on the Middle East 

Globalization influences almost every aspect of our lives. From economic to cultural, political to so-

cial, etc. Globalization‘s implications on the Middle East can be reviewed in three main ways:  

a) Economic 

b) Political 

c) Cultural 

Economic globalization refers to the intensification and stretching of economic interrelations across 

the globe. Gigantic flows of capital and technology have stimulated trade in goods and services. Markets have 

extended their reach around the world, in the process creating new links among national economies. Huge 

transnational corporations, powerful international economic institutions, and large regional trading systems 

have emerged as the major building blocks of the 21st century's global economic order.  

1. Global economic order urges states to liberate their economy in these ways:  

2. Privatization of public enterprises   

3. Deregulation of the economy  

4. Liberalization of trade and industry  

5. Massive tax cuts  

6. 'Monetarist' measures to keep inflation in check, even at the risk of increasing unemployment  

7. Strict control on organized labour  

8. The reduction of public expenditures, particularly social spending  

9. The down-sizing of government  

10. The expansion of international markets  

11. The removal of controls on global financial flows (2, p.41)  

Globalization is also an indicator of whether the country is doing well or not in terms of economic de-

velopment. The gap between the Middle Eastern countries and the world in terms of globalization is huge. 

Most of the Middle East governments agreed with the principles of economic liberalization in terms of the 

need for adoption of World Trade Organization standards. According to many experts, it is obvious that the 

region is not strong enough economically to confront the challenges of Globalization‘s forces. There is a need 

for local governments to bridge the gap by taking the advantage of opportunities in the integration process into 

the world system. Most of the investments are made by the state because it has the monopoly of power. It is the 

chief investor, holder of the industries, legitimate authority at international level, provider of basic services to 

the society, and key player in political economy. A rentier or distributive state obtains its national revenues 

from the rent of indigenous resources. Distributive state owns the fiscal autonomy which does not let the nec-

essary institutions develop in order to collect and direct revenue from the society. Not having the required in-

stitutions puts some barriers in front of states‘ supervisory and regulatory tasks, so it becomes hard to get sig-

nificant economic and political development, long-term stability and state legitimacy.  

The Economy of the Middle East is very diverse. Nation states‘ economies range from hydrocarbon 

exporting countries to government led socialist economies to free market economies. Collectively, the region is 

best known for producing and exporting oil. Almost two thirds of the world's oil reserves, and a quarter of the 

world's natural gas reserves sit in the region, with the member states producing about a quarter of the world's 

petroleum. Therefore, oil industry dominates the economy structure, especially in the Gulf countries. This in-

dustry significantly influences the entire region, both through the wealth that it generates and through the 

movement of labour.   

Although some countries, such as Egypt and Turkey have significant resources for a manufacturing in-

dustry, most such goods are imported, and most petroleum is exported as crude. The agriculture sector is still 

heavy dependent on imports, with subsistence farming being widely practiced in the poorer regions. This is 

largely due to an increased population, most of which moved towards being far more of an urban population, 

heavily invested in industry rather than farming. However, many countries in the region have undertaken at-

tempts to diversify their economies in recent years. Besides, some of them undertake initiatives for economic 
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integration of the region in order to make economic welfare gains, increase the region‘s collective bargaining 

power in global issues, maintain security and peace, and prevent conflict: 

Council of Arab Economic Unity: Founded in 1964, with the ultimate goal of achieving complete eco-

nomic unity among its member states. An intermediate objective of customs union has been set for 2015. 

Economic Cooperation Organization: Founded in 1985 by Iran, Pakistan and Turkey. The common ob-

jective is to establish a single market for goods and services in West Asia, much like the European Union. 

U.S.–Middle East Free Trade Area: Established in 2003 by the United States, this aimed to increase 

gradually trade and investment in the Middle East by assisting countries to implement domestic reforms and 

protecting private property rights. Several free trade bilateral agreements have been signed between US and 

some Middle Eastern countries. 

Euro-Mediterranean free trade area: The initial aim is to create a matrix of Free Trade Agreements. 

The next step would be a single free trade area of 600–800 million people, including, eventually, the European 

Union. 

More successful model of the economic integration in the Middle East can be indicated the Coopera-

tion Council for the Arab States of the Gulf known as Gulf Cooperation Council (GCC).  

It is a regional intergovernmental political and economic union of all Arab states of the Persian Gulf 

(Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Qatar and United Arab Emirates) except of Iraq founded in 1981. 

There have been also discussions regarding the future membership of Jordan, Morocco, and Yemen. In 2011, a 

proposal has been advanced by Saudi Arabia, to transform the GCC into a "Gulf Union" with tighter economic, 

political and military coordination, which meant to counterbalance the Iranian influence in the re-

gion. Nevertheless, GCC‘s main objectives are as follows: 

1. Formulating similar regulations in various fields such as religion, finance, trade, customs, tourism, leg-

islation, and administration 

2. Fostering scientific and technical progress in industry, mining, agriculture, water and animal resources 

3. Establishing scientific research centers 

4. Setting up joint ventures 

5. Unified military (Peninsula Shield Force) 

6. Encouraging cooperation of the private sector 

7. Strengthening ties between their people 

8. Establishing a common currency  

However, there are some obstacles to reach aimed goals. In December 2006, Oman announced it 

would not be able to meet the target date. Following the announcement that the central bank for the monetary 

union would be located in Riyadh and not in the UAE, the UAE announced their withdrawal from the mone-

tary union project in May 2009. The name Khaleeji has been proposed as a name for this currency and if real-

ised, the GCC monetary union would be the second largest supranational monetary union in the world, meas-

ured by GDP of the common-currency area after the European Union.  

Globalization brought some challenges not only economically but also culturally and socially for states 

in the region. The force of change in terms of women rights, particularly working women in the society, chal-

lenges Muslim societies. Religious values led countries are being challenged by this trend. Authoritarian state 

structure is an obstacle in the way to achieving a liberal, modernized civil society.  

Besides, global commerce, travel, tourism, and the new media have affected Middle Eastern culture, 

especially, food patterns in diverse ways. Most commentators note the spread of Western fast foods, such as 

hamburgers, pizzas, and fried chicken—in what has been named "McDonaldization." But this is only one part 

of the story. On the other hand, the region's development of standard restaurant repertoires based largely on 

Lebanese styles, and the spread of these styles to Europe and America: McDonald's in Cairo and shawarma in 

New York. Another element has been the "invention of tradition": placed on the global stage through tourism 

and communications, caterers and cooks responding creatively to the demand for "authentic" national and local 

cuisines. Many hotels and restaurants in Istanbul are reviving a so-called Ottoman cuisine, and grand hotels in 
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Cairo are serving foul and ta'miya, as well as obscure village dishes, to tourists. Globalization, then, does not 

necessarily lead to uniformity in cuisine, but to diversity, and to creativity. 

 

Globalization as a threat to national and regional security 

Close integration of the countries in the global system has wide implications toward national and re-

gional security.  It created a new international law of intervention that stripped the nation-state from most of its 

sovereignty and made neutrality moot, political and economic integration tends to increase fragmentation and 

tension in the international system as neither geography nor national policy offer much protection. This has 

posed a national security question: how to deal with the implications of the dissolving borders? The borderless 

world tends to increase the "internationalization" of a nation's domestic issues and thus precipitates the first 

security impact: Neo-interventionism, which poses challenges to the UN principle of territorial integrity and 

sovereign equality. Globalization has led to an increase of foreign interferences or interventions in a nation's 

internal affairs, especially by the US and international Non-Governmental Organizations (NGOs). 

The second impact of globalization is spillover effect of international issues. The increasing globaliza-

tion of the world has created a new security environment that enhanced the ability of non-state actors to func-

tion beyond territorial borders. In particular, terrorist organizations have become more trans-national in charac-

ter, operating relatively easily across permeable state boundaries.  (5, p. 30-31)  

Globalization has enabled the terrorists to move easily across boundaries, make alliances with other 

states or other terrorist groups, abuse instant communications and the mass media, and have the potential to 

gain access to and utilise weapon systems. These products of globalization, more than ever before, allow ter-

rorists to pursue their war against a particular state, community or system on the world stage by challenging 

not only one country‘s national security, but also international security as well.  

 

Security challenges in the Middle East 

The term of security originates from the Latin word ―Securitas‖ which means without troubling and 

basicly, refers to the situation free from the threat and harm. As an academic field, it came into being after the 

Second World War. Nowadays, it refers to absence of the threat to the order and stability in the international 

system. The Middle East region however is perfectly securitized multilayered and long-standing conflict. After 

the World War II and gaining independence, most Middle Eastern countries faced not only external security 

challenges, also internal problems in terms of the security put states‘ sovereignty and territorial integrity under 

the threat. Arab- Israeli conflict, Iraq Wars (Gulf wars), Sunni-Shia and disputes over the water made that 

threat more visible. Especially, after the 9/11 terror attacks brought a dramatic impact on the regional security 

and US intervention in the region. The recent Iran‘s Nuclear Programme was also considered as a security 

challenge to the region. However, Western countries led by the US could came to the agreement with Iran in 

2015. This is followed by lifting the sanctions from Iran and normalizing the bilateral and multilateral relations 

between Western countries and Iran.  

As the least globalized region among the other regions in the world, states need to carry out better eco-

nomic performance to be able to close the gap between the Middle East and the World in terms of the Globali-

zation, and to achieve the desired level governments need to work over civil societies, private sector and coop-

erate with other countries.  

The economy of the region requires rapid improvement strategies while other areas such as political 

structures need revision. The administrators should be more responsive and liable, and the system as a whole 

needs to be transparent. Unemployment should be resolved in spite of the fact that Middle East is the second 

youngest population in the world. On the other hand, job creation is weak in the region and unreported income 

is high. Some regulations are needed that require the citizens to report all income to the state so it can be 

tracked and taxed. ―The regional states need to relearn the art of scientific inquiry; need to replenish its cultural 

reservoirs and need to give its people hope and brighter future. In the midst of these fundamental problems has 

stepped globalization as a powerful, corrosive, de-stabilizing and imposing force, challenging the region‘s po-

litical orders, its economic foundations and its cultural underpinnings.‖ (6, p.10) 
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Globalization poses threat to the authoritarian states as well as to the bourgeoisie classes aligned with 

the state. There is a need to resolve these challenges on the way to modernization in the region. Reforms come 

first for the Middle East region; then long-lasting security will follow. The region‘s social and economic ser-

vices necessitate improvement and failure of accomplishing this now will result in serious problems in the fu-

ture compounding on existing ones. The Middle East dilemma is that the governments are willing to interact 

with the outside world, which let the forces of globalization pressure the state administration while it resists 

this pressure politicians consider a threat to their sovereignty and as unwelcome foreign intervention in their 

internal affairs. Without necessary reforms and transformations, it is hard to develop long-term, sustainable 

social and political stability in the region. 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АРМЯНСКИХ ИНТЕРЕСОВ В США АРМЯНСКОЙ 

ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ 

 

Как и подразумевается в названии, статья описывает осуществление армянских интересов в 

США Армянской Евангельской Церковью. Согласно историческим фактам Армянская Евангельская 

Церковь имеет достаточное влияние в Соединенных Штатах Америки, вследствие этого отношения 

между армянскими евангелистами и высокими должностными лицами Америки помогают им выдви-

гать интересы и влиять как на внутреннюю, так и на внешнюю политику государства. Главным важ-

ным и спорным вопросом армянской диаспоры и Армянской Евангельской Церкви является вопрос «ге-

ноцида» и Нагорно-Карабахский конфликт. Здесь также коротко описана благотворительная дея-

тельность Армянской Евангельской Церкви в Армении, Грузии, Сирии, деятельность также распро-

страняется и в Нагорном Карабахе. 

Ключевые слова: Армянская Евангельская Церковь, церковь, США, армянские интересы, еван-
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ABŞ-DA ERMƏNİ MARAQLARININ ERMƏNİ EVANGELİST KİLSƏSİ  

TƏRƏFİNDƏN HƏYATA KEÇİRİLMƏSİ 

 

Adında nəzərdə tutulduğu kimi, məqalə ABŞ-da erməni maraqlarının Erməni Evangelist Kilsəsi 

tərəfindən həyata keçirilməsi haqqında bəhz edir. Tarixi faktlara əsaslanaraq, Erməni Evangelist Kilsəsinin 

ABŞ-da kifayət qədər təsiri var, buna görə də Erməni Evangelist Kilsəsi və Amerikanın vəzifəli şəxslər 

arasında olan münasibətlər onlara öz maraqlarını həyata keçirməsinə, ölkənin həm daxili həm də xarici 

siyasətinə təsir etməyə kömək edir. Erməni diasporanın, eləcə də Erməni Evangelist Kilsəsinin qabağında 

duran əsas həll olunmamış və mübahisə doğuran məsələlərdən biri “soyqırım” və Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsidir. Məqalədə Erməni Evangelist Kilsəsinin Ermənistanda, Gürcüstanda, Suriyada xeyriyyəçilik 

fəaliyyətindən və Dağlıq Qarabağda fəaliyyətin yayılması təsvir edilir. 
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As the title implies the article describes implementation of Armenian interests in the USA by Armenian 

Evangelical Church. According to the historical facts, Armenian Evangelical Church has enough influence in 

the USA; therefore, relations between Armenian evangelists and American high officials help them to advance 

their interests and to influence the government’s internal and foreign policy. The main crucial and vexed ques-

tions of Armenian diaspora and Armenian Evangelical Church as well are “genocide” issue and Nagorno-

Karabakh conflict. It is also described in short Armenian Evangelical Church’s charitable activity in Armenia, 

Georgia, Syria, activity is distributed in Nagorno-Karabakh as well.  
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Как известно, Армянская Евангельская Церковь, имея значительную мощь и привилегии в 

США, а также в ряде западных стран, владеет рычагами влияния на внешнюю политику этих стран. Не 

секрет, что Евангельская Церковь является в США основной социальной базой партии Республикан-

цев. Историческая помощь Израилю, по мнению евангелистов, ключевой фактор процветания Амери-

ки, так как Израиль – избранная Богом Святая земля. Именно это причина того, что баптисты контро-

лируют республиканцев в США, в следствии и евангелисты обладают той же мощью. Интерес вызыва-

ет момент, как армянские евангелисты четко могут использовать эти тонкости христианской солидар-

ности в реализации своих целей и интересов. Не случайно, что в 2015 году против Азербайджана были 

подняты неосновательные санкции, якобы в Азербайджане ущемлены права религиозных меньшинств. 

В законопроекте «Азербайджан - Демократический Акт 2015» зафиксировано, что стране непригодные 

условия для религиозных меньшинств, большинство протестантских конфессий не имеют правового 

статуса, включая баптистов, Адвентистов Седьмого Дня, пятидесятников, а также Свидетелей Иеговы. 

(8) Все это свидетельствует об искусном выдвижении своих интересов, используя религиозное созна-

ние Конгресса. 

 В силу исторических событий Армянская Евангельская Церковь достаточно широко разверну-

ла свою деятельность в Соединенных Штатах Америки. Главные курирующие организации армянских 

евангелистов в США - Армянская Евангельская Ассоциация Америки, Армянский Евангелистский Со-

юз Северной Америки, Армянская Евангельская Церковь Нью-Йорка. В соответствии с данными Ар-

мянской Евангелистской Ассоциации США 2016 года (AMAA Directory 2016: Armenian Evangelical 

Churches, Institutions, Organizations, Pastors and Christian Workers Worldwide), в Соединенных Штатах 

Америки функционируют 28 армянских евангелистских церквей, 4 специальные школы, 9 институтов, 

а также 3 издания (AMAA News, Forum, Zhats Mer Hanabazort).  

 

Исторический экскурс 

Первые армяне в Соединенных Штатах Америки стали распространяться уже сначала XVII века 

(1618 год), тогда как появление евангелистов датируется началом XIX века.  Вскоре в XX веке начали 

создаваться евангельские общества и союзы. В распространении протестантства среда армян весомую 

роль сыграли английские и американские миссионеры, именно поэтому армянских протестантов иначе 

называли «инглиз». Американские миссионеры, распространяя свою веру, привлекали к себе людей, 

отправляя их в Америку с целью учебы или работы. В становлении и развитии Армянской Евангелист-

ской Церкви существенная роль возлагается на Американский Совет Комиссаров для Иностранных 

Представительств (The American Board of Commissioners for Foreign Missions – ABCFM).  Первоначаль-

ной целью миссионеров было распространить свою веру среди еврейского и мусульманского населе-

ния.  Неудачи, которые были связаны с нежеланием мусульман принимать христианство, и факт того, 

что с христианами вести переговоры было легче, подтолкнули их к активным переговорам с представи-

телями этой конфессии.  

На официальном уровне протестантство утвердилось в период правления Османской Империи, 

а точнее, в начале XIX века. В 1842 году в Гудсе (Турция) была открыта первая армянская протестант-

ская церковь. Официально армянская евангельская церковь начала функционировать с 1846 года. Раз-

ногласия между церквями стали причиной отделения Армянской Евангельской Церкви от Армянской 

Апостольской Церкви. В 1850 году она была признана Султан Абдул Меджидом как армянское проте-

стантское общество (миллет). Если в 1846 году функционировали 4 протестантские церкви, то в 1870 

году число церквей увеличилось до 73, а в 1900 году превышало 112.  

С течением времени образовались нижеперечисленные евангельские союзы: 

-Северной Америки (образован в 1971 году) 

Штаб-квартира в Нью-Джерси, включая 20 церквей в Соединенных Штатах и 4 в Канаде. 

-Франции (создан в 1927, официально признан в 1946 году) 

Штаб-квартира в Париже, включая 14 церквей. 
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-Ближнего Востока (создан в 1924 году) 

Штаб-квартира в Бейруте. Включала в себя 11 церквей в Сирии, 6 в Ливане, 3 в Иране, 3 в Тур-

ции, 2 в Греции, 1 в Египте. (7) 

Образование первой армянской протестантской церкви датируется 1892 годом. Армянская 

Евангельская Церковь Нью-Йорка, которая является одной из древних евангелистских церквей, была 

создана чуть позже, в 1896 году. В будущем, когда непосредственно появилась нужда донесения своих 

интересов до мирового сообщества, включая Америку, армяне-евангелисты начали интенсивно изда-

вать свои журналы и газеты: «Аветагир» (Нью-Йорк, 1945-1947гг.), «Кочнак» (Нью-Йорк, Бостон, 

1900-1960гг.), «Джанасер» (Нью-Джерси, 1916-1923гг.), «Лрабер» (Нью-Джерси, с 1965 г.).  

В современный период армянские евангельские церкви в Америке входят в юрисдикцию раз-

личных церквей, таких как Объединенная Церковь Канады, Ассамблея Божья, Пресвитерианская Цер-

ковь (США), Объединенная Церковь США, Церковь Назарянина.  

 

Американский Совет Комиссаров для Иностранных Представительств (The American Board of 

Commissioners for Foreign Missions – ABCFM) 

 В 1810 году в Бостоне (Массачусетс) с целью привлечения иностранного населения к проте-

стантству был создан АСКИП, вскоре в 1812 году был зарегистрирован и считался одним из ранних 

миссионерских обществ. Конкретно с армянами они начали сотрудничать с 1831 года в Османской Им-

перии.  Для миссионеров этот период был периодом культурного ренессанса армян, и они считали под-

ходящим временем для привлечения их на свою сторону.  Первоначально группа реформистов в 1836 

году создали секретное сообщество Parebashdoutian Miapanautune (Религиозное сообщество) для того, 

чтобы потянуть на свою сторону Армянскую Апостольскую Церковь. Невзирая на все усилия миссио-

неров, они не сумели распространить веру среди Армянской Апостольской Церкви.  Американские 

миссионеры  работали в нескольких направлениях: в сфере образования, культуры, политики, религии 

и благотворительности. С помощью лингвистов они исключительно для армян выпускали свою Биб-

лию на армянском языке. Для распространения Библии был открыт и в дальнейшем стал функциониро-

вать Библейский дом (Bible House). До 1893 года в Американском Библейском доме было выпущено 

более 3 миллионов Библий, число других изданий же превышало 4 миллиона. Без разрешения Осман-

ской Империи были открыты школы, затем институты, и, несмотря на короткий срок пребывания, уже 

в 1897 году число протестантских школ достигло 198. 

 

Армянская Миссионерская Ассоциация Америки (Armenian Missionary Association of America) 

Эта неполитическая миссионерская организация создана в 1918 году в Винчестере (Массачу-

сетс), с целью обеспечения повсюду духовной и физической нужды армян. Как в начале своей деятель-

ности, и впредь занимается благотворительностью, поддерживает образовательные, культурные, ду-

ховные программы.  Армянская Евангельская Ассоциация Америки разработала и ведет свою деятель-

ность в тринадцати странах, финансирует религиозные публикации и программы. АЕАА управляется 

выборным советом директоров, который состоит из 27 неоплачиваемых членов. Их комитеты также 

состоят из квалифицированных и неоплачиваемых добровольцев. При помощи финансовой поддержки 

со стороны членов организации, партнеров церквей и международных союзов, ареал церквей все более 

расширяется, и ныне эта организация имеет свыше 150 Армянских Евангелистских Церквей по всему 

миру. В Армении, Нагорном Карабахе и Грузии данная организация реализует проекты в сфере образо-

вания, здравоохранения, строит лагеря, оказывает помощь пожилым и детям. Ассоциация каждый год 

организует туры в Армению и оккупированный Нагорный Карабах. (10) Также внимание уделяется си-

рийским армянам. Армяне-евангелисты в свою очередь каждый год выделяют определенную сумму 

или высылают в виде продуктов, спонсируют различные образовательные проекты.  К примеру, в июне 

2015 года Армянская Евангельская Церковь Фресно провела благотворительный банкет в помощь си-

рийским армянам под лозунгом «Сердца для Сирии». Хозяйка и сопредседатель церемонии Розанна 

Салиба в своем выступлении отметила, что последние несколько месяцев были полны эмоций,  с одной 
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стороны связанные со столетием «геноцида» армян, с другой стороны с войной в Сирии, где сирийские 

армяне становятся жертвами гонений и преследований. На этом банкете евангелисты собрали для си-

рийских армян свыше 35 тысяч долларов. (9) 

Основываясь на данные Армянского Международного Журнала (Armenian International 

Magazine (AIM)), бюджет Армянской Миссионерской Ассоциации Америки только в 2000 году соста-

вил 5,2 миллиона долларов. Несмотря на то, что организация считает себя неполитической, она отстаи-

вает интересы Армении в США. (3, с.43) В феврале 2016 года Армянская Миссионерская Ассоциация 

Америки презентовала книгу Геранда Маркарияна  «Страдания армян 1915-1922гг.: Антология», по-

священную так называемому «геноциду армян». (5) Каждый год в США организация устраивает кон-

курс на лучший очерк, который бы описывал ряд тем, отражающих религию, историю, культуру, язык, 

экономику армян, таким способом, сотрудничая с различными должностными лицами США. В 2009 

году Член Палаты представителей Конгресса США из Калифорнии, в то же время член Демократиче-

ской Партии Адам Шифф встретился с членом первой армянской пресвитерианской церкви Фресно 

Александром Тавлияном, который посвятил свой очерк «Адам Шифф: Друг Армянского Общества» 

ему и был признан в 2008 году победителем конкурса. (11) Стоит отметить, что Адам Шифф в 2007 

году представил резолюцию № 106, поддерживающую признание «геноцида» армян, кроме того знаме-

нит антиазербайджанскими высказываниями в вопросе Нагорно-Карабахского конфликта и другие ин-

тересы армянской диаспоры в США. На церемонии ежегодного банкета АМАА в 2010 году участвовал 

бывший прокурор Нью-Йоркского округа Роберт Моргентау, который в своих речах всегда отличался 

поддержкой вопроса о геноциде. Роберт Моргентау часто выступал на банкетах, организуемых Армян-

ским Национальным Комитетом Америки. (4) К примеру, в декабре 2014 года на восьмом ежегодном 

банкете АНКА, он отметил, что мир заплатит за необращение внимания армянскому «геноциду». (12) 

У него также довольно крепкие отношения и с Питером Кугасяном, вице-президентом АМАА, работа-

ющий ассистентом около него свыше 30 лет.   

Что касается финансового состояния АМАА, то чистые активы организации в 2011 году соста-

вили 134 миллионов, в 2012 году 137 миллионов, в 2013 году 150 миллионов, в 2014 году 168 миллио-

нов, а в 2015 году эти цифры повысились до 170 миллионов долларов. (13) 

Армянская Евангельская Церковь Нью-Йорка (Armenian Evangelical Church of New York) 

Является еще одним крупным объединением армян-евангелистов, основанным в 1896 году. До 

основы в 1881 году священник Гарабед Нергарариян проводил молитвенные встречи с армянской об-

щиной Нью-Йорка. Из-за того, что на тот момент не существовало соответствующей церкви, эти цере-

монии проходили у него дома. После его ухода его заменил священник Шауфлер. Создание церкви, 

прибытие армян из разных уголков света способствовало укреплению и сплочению армян в Соединен-

ных Штатах Америки именно вокруг армянской евангелистской церкви. Ныне, пастор церкви 

выпускник Принстонской Богословской Семинарии Хайк Херлопян. Стоит заметить, что пастор одной 

из крупных евангельских церквей США был волонтером в таких организациях как «Bellevue Hospital», 

«the Armenian Assembly», «Syria Relief», «Habitat for Humanity», «Our Lady of Armenia Camp», «Urban 

Outreach», «Hurricane Katrina Relief», а также в Конгрессе США. (15) Должность офисного администра-

тора этой церкви занимает Обед Базикян, который ранее и сейчас работал в предвыборной кампании в 

Сенат и Конгресс бизнесмена, политика, члена Республиканской Партии Стивена Марка Лонегана. (14) 

Национальные интересы церковь доносит до мирового общества, в основном, при помощи социальных 

сетей. 

 

Армянский Евангелистский Союз Северной Америки (Armenian Evangelical Union of North Amer-

ica) 

 Путем слияния Армянского Евангелистского Союза Калифорнии, который был создан в 1908 

году и назывался ранее Армянским Конгрегационалистским Союзом (Armenian Congregational Church) 

и Армянского Евангелистского Союза Восточных Штатов и Канады, который в свою очередь был 

сформирован в 1901 году, в 1971 году был образован Армянский Евангелистский Союз Северной Аме-
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рики.  Центр находится в Глендейле, филиалы функционируют в Канаде и в Бразилии. Под инициати-

вой АЕССА в 1982 году была основана гимназия Шарлотт и Элиз Мертинян. При ней функционирова-

ли детские сады, школы, спортивные кружки, хор. Акцентировались в основном на преподавании ар-

мянского языка и на поддержании наследия. Кроме благотворительной деятельности организация под-

нимает армянские вопросы (Ай Дат) в Америке. Через каждые два года Объединенная Церковь Христа 

объединяет тысячи верующих членов во Всеобщий Синод. В Соединенных Штатах Америки Объеди-

ненная Церковь Христа имеет свыше 5,100 церквей и 1,1 миллион членов. Многие Армянские Еванге-

листские Церкви являются членами этого общества, во главе с Армянским Евангелистским Союзом 

Северной Америки и таким образом выдвигают свои вопросы для воплощения своих целей. Во Всеоб-

щем Синоде они поднимали вопрос об «армянском геноциде» и призывали правительство США при-

знать так называемый «геноцид». (16) 

После оккупации армянами Нагорного Карабаха в 1994 году, Армянская  Евангельская Церковь 

начала претворять свои цели в жизнь в разных частях Карабаха. К примеру, Церковь в послевоенный 

период взяла на себя опекунство над ста семьями, которые проживали в Ханкянди и в Шуше. После 

этого и началось распространение евангелистских структур в Нагорном Карабахе. Армянская Еван-

гельская ассоциация Америки приступила к своим полномочиям в 1918 году, в Армении в 1991 году, в 

Нагорном Карабахе же в 1995 году. Ими же были сформированы лагеря, для консолидирования и под-

нятия  определенного настроения среди молодежи. Такие лагеря существуют в Ханкянди и в Шуше, 

кроме того в Шуше расположена армянская Евангельская библиотека. Численность всех евангелистов 

в Нагорном Карабахе насчитывает около 200 членов. Согласно данным, в 2016 году в Нагорном Кара-

бахе функционирует одна армянская Евангельская церковь; 3 образовательных центра; 5 школ (садик, 

образовательный институт); и один специализированный институт. (6) 

Малочисленность армян-евангелистов не помешала им распространяться и расширять свою де-

ятельность в Соединенных Штатах Америки.  По словам основателя и президента американской Орга-

низации международных христианских культурных услуг, основателя Евангельской церкви в Армении 

Левона Партакчяна Евангельская церковь, сотрудничая с США и европейскими странами, вот уже 15 

лет осуществляет благотворительные проекты, которые посылаются прямиком в Армению. За этот 

промежуток времени в Армению поступило 1,5 млн. подарков. Евангельская церковь Армении на дан-

ный момент насчитывает всего 500 членов. Кроме того, Левон Партарчян утверждает, что 90% ежегод-

ной помощи Эчмиадзину поступает именно через евангелистов. (1) Учитывая определенные диссонан-

сы в отношениях с Армянской Апостольской Церковью,  Армянская Евангельская Церковь часто стал-

кивается с критикой и еѐ реализуемые программы в Армении не всегда принимаются однозначно. Без-

условно, она остается под тенью ААЦ, так как Армянская Апостольская Церковь являлась и является 

основной связующей силой для армян, несмотря на это, Армянская Евангельская Церковь также под-

держивает национальные интересы Армении в США. Проведение ежегодных банкетов и затрагивание 

таким способом своих национальных интересов, тесные связи с должностными лицами, в том числе с 

самим Конгрессом, информационная война и пропаганда в социальных сетях, различные программы и 

законодательства, принятые в пользу Армении, что подтверждает еѐ влияние на внутреннее состояние 

страны и внешнеполитический курс – всѐ это последствия эффективной деятельности, использующей 

политические трюки, и реализации их армянской диаспорой, в частности Армянской Евангельской 

Церковью.  
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İqtisadi sistemindən asılı olmayaraq hər bir ölkədə milli gəlirin bölgüsü və onun təkrar istehsalının  

sürətləndirilməsi ən aktual problemlər sırasında durur. Lakin təcrübə göstərir ki, bu problem iqtisadi cəhətdən 

zəif, demokratik prinsiplərdən uzaq, diktatura rejimindəyaşayan ölkələrdə, həmçinin transformasiya 

iqtisadiyyatlı ölkələrdə daha ciddi xarakter  alır. Azərbaycanın da transformasiya iqtisadiyyatlı ölkələr 

sırasında durduğunu nəzərə alsaq onda milli gəlir, onun formalaşması, bölgüsü və yenidən bölgüsü sahəsində 

mövcud vəziyyətin tədqiq edilməsinin aktual problem olduğunu söyləmək olar. 
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ИЗУЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДОВАЯ В ЭКОНОМИКЕ АЗЕРБАЙДЖАНА. 

 

В каждой стране, вне зависимости от экономической системы, распределение национального 

дохода и ускорение его повторного производства являются одной из актуальных проблем. Однако, со-

гласно опытам, данная проблема носит более серьезный характер в экономически слабых странах, 

далеких от демократических принципов, где господствует режим диктатуры и в странах с транс-

формационной экономикой. 

Если учесть тот факт, что Азербайджан относится к странам с трансформационной экономикой, 

то можно сказать, что изучение существующей ситуации в сфере национального дохода, его форми-

рования, распределения и перераспределения является актуальной проблемой и в нашей стране. 
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доходная политика, валовый внутренний продукт, валовый национальный продукт. 

 

Xosrov KERĠMOV, 

Lecturer, Baku State University 

Shakar AKHMEDOVA, 

master, Baku State University 

 

THE RESEARCH OF THE NATIONAL INCOME OF THE AZERBAIJANI ECONOMY 

 

Regardless of the economics system, division of national income in each country and its remanufactur-

ing speed up is among the most pressing problems. However, experience shows that this problem economically 

weak away from the democratic principles in countries with dictatorship also transforming countries with 

economies are becoming more serious. And we are know Azerbaijan is transforming country then can be said 

to explore the current situation is actual problem national income, its formation, division and redistributive of 

sphere. 

Keywords: Azerbaijan’s economy, The national economy, National income, İncome policy, Gross 

domestic product, Gross National product 



115 
 

Azərbaycan suveren bir respublika kimi dünya tərəfindən tanınmış, bir sıra beynəlxalq təşkilatlara 

daxil olmuş və dünyanın bir çox müstəqil dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və s. sahələrdə əməkdaşlıq edir. 

Dövlət müstəqilliyini itirməmək üçün də ölkənin iqtisadi müstəqilliyinə nail olmaq lazımdır.  Hər bir xalqın, 

müstəqil dövlətin mövcudluğunun maddi əsası, onun iqtisadiyyatıdır.  

Müstəqillik dövründən bu günə kimi ölkədə mövcud iqtisadi inkişafı iki əsas mərhələyə ayırmaq olar. 

Birincisi, 1991-1995-ci illəri əhatə edən iqtisadi xaos və ya tənəzzül dövrü. İkincisi, 1996-cı ildən başlayaraq 

davam edən makroiqtisadi sabitlik və dinamik iqtisadi inkişaf dövrü. Dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra 

ötən qısa tarixi dövr ərzində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və 

gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır ilkin şərtlərə baxmayaraq, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı və dünya 

təsərrüfat sisteminə inteqrasiyası sahəsində çox böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Ən böyük nailiyyət isə 

ondan ibarətdir ki, bu dövrdə ölkəmizdə aparılan müstəqil dövlət quruculuğu prosesində iqtisadi islahatların və 

inkişafın mahiyyət etibarı ilə yeni bir modeli - Azərbaycan modeli yaranmışdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı dedikdə, bu termin altında Azərbaycan xalqının, əhalisinin maddi rifahı, 

güzəranı, dövlətin gəliri, çıxarı, xariclə əlaqələri, onun gücü, əhalinin iqtisadi baxımdan təhlükəsizliyi başa 

düşülür. Hazırki dövrdə iqtisadiyyat dedikdə çoxları sadəcə bir şey düşünürlər: istehsal üsullarının 

fərqləndirilməsi xüsusiyyəti. Keçmişdə iqtisadiyyat dedikdə bu anlaşılırdı. Ancaq indi müasir dövrdür. 

İqtisadiyyat geniş anlayışa çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı dedikdə onun xalqının maddi rifahı, 

ordusu, taktikası başa düşülür. Məhz bu səbəbdəndir ki, ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: ―İqtisadiyyatı 

güclü olan dövlət hər şeyə qadirdir‖. 

Hər bir xalq içərisində yaşayıb işlədiyi milli iqtisadiyyatın məzmununu, mahiyyətini, xarakterik 

cəhətlərini, inkişaf qanunauyğunluqlarını dərindən bilməlidir ki, onun formalaşması prosesində fəal iştirak edə 

bilsin. Bunun üçün ilk növbədə milli iqtisadiyyat haqqında aydın təsəvvürə malik olmaq lazımdır. 

Milli iqtisadiyyat müəyyən xalqa, millətə məxsus olub onun mənafelərini ifadə edən, hüdudları dövlət 

sərhədləri ilə məhdudlaşan, özünün maddi-texniki əsası, münabətlər sistemi, təsərrüfat mexanizmi və 

idarəetmə strukturları olan sosial-iqtisadi orqanizmdir. Lakin o, öz mahiyyətinə görə sırf milli ola bilməz və 

başqa ölkələrdə artıq mövcud olan iqtisadi sistemlərdən birinin modelinə uyğun olmaqla yanaşı, özünün 

spesifikliyi və milli dəyərləri ilə fərqlənir. 

Hər bir ölkənin iqtisadiyyatı hər şeydən əvvəl qarşısında duran iki başlıca problemi: əhalinin mallara 

və xidmətlərə tələbatı ilə həmin tələbatı ödəmək üçün istehsal resursları arasındakı uyğunsuzluğu həll 

etməlidir. Ölkənin milli iqtisadiyyatı da əhalinin mallara və xidmətlərə tələbatı ilə həmçin təlabatın 

ödənilməsində iştirak edən milli istehsal resursları  arasındakı uyğunsuzluğu aradan qaldırmalıdır. Milli istesal 

resursları dedikdə isə, ölkə daxilində və xaricində yalnız dövlətə, milli sahibkara məxsus istehsal amillərinin 

məcmusu başa düşülür. Milli istehsal resursları ilə ölkədə daxili milli məhsul yaradılır. Daxili milli məhsul 

milli iqtisadiyyatın ümumiləşdirilmiş ilkin makro iqtisadi göstəricisi hesab olunur. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda milli iqtisadiyyatın inkişafı dövrünü, qarşıya qoyulan məqsəd və 

vəzifələr baxımından aşağıdakı mərhələlərə ayırmaq olar: 

1) İqtisadi tənəzzül və geriləmə mərhələsi (1991-1993-cü illər).  

2) Siyasi sabitliyə nail olunması və iqtisadi durğunluq mərhələsi (1994-1995-ci illər).  

3) İslahatların ilkin nəticələri və dayanıqlı iqtisadi inkişafa keçid mərhələsi (1996-2000-ci illər).  

4) Makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması və xarici iqtisadi fəaliyyətdə dinamiklik mərhələsi (2001-

2003-cü illər).  

5) Qeyri-neft sektorunun inkişafı və iqtisadi artımın davamlılığı mərhələsi (2004-2008-cu illər).  

6) Keçid dövrünün başa çatması və perspektivdə müstəqil milli iqtisadiyyatda dinamik davamlı inkişaf 

mərhələsi (2009-cu ildən bu günümüzə qədər). 

Milli iqtisadiyyatın ümumdünya təsərrüfatında oynadğı rol və tutduğu yer ilk növbədə ölkənin iqtisadi 

inkişaf səviyyəsi, dünya bazarında rəqabət qabiliyyətliliyi ilə yanaşı, onun təbii və iqtisadi potensialı həcmi ilə 

də müəyyənləşir. 

Ölkənin təbii potensialı dedikdə, ərazisində mövcud olan yeraltı və yerüstü sərvətlər, yararlı torpaq 

sahələri, təbii-iqlim şəraiti və s. nəzərdə tutulur. İqtisadi potensial ölkədə istehsal olunan mallar və xidmətlərin 
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həcmi, strukturu, texniki səviyyəsi, ümumi milli məhsulun tərkibində rəqabət qabiliyyəti, məhsulların xüsusi 

çəkisi, ölkə daxilində və xaricində yığılmış maddi sərvətlərin kəmiyyəti deməkdir. Ölkənin dünya bazarında 

rəqabət qabiliyyətliliyi anlayışı altında, onun daxili milli məhsullarının dünya bazarında rəqabət apara bilmək 

bacarığı başa düşülür. İstər təbii, istərsə də iqtisadi potensialın mövcudluğu onların bilavasitə reallaşması 

demək deyildir. Başqa sözlə, hər iki potensial hərəkətə gətirilib iqtisadi nəticə verməsə, iqtisadi inkişafın 

yüksək səviyyəsinə nail olmaq mümkün deyil. 

Müstəqil, milli iqtisadi inkişaf yolu ilə gedən ölkələrin təbii, maddi, iqtisadi potensialını və inkişaf 

səviyyəsini xarakterizə edən ən ümümiləşdirici milli iqtisadi göstəricilər aşağıdakılar hesab edilə bilər:  

Milli Sərvət ( Mc ) 

Ümümi Milli Məhsul ( Ümm ) 

Xalis Milli Məhsul ( Xmm) 

Daxili Milli Məhsul ( Dmm ) 

Milli Gəlir ( Mg )  

Bu göstəricilər hal-hazırda 1993-cü ildə BMT MHS yeni versiyasına uyğun olaraq həm də MHS-nın 

müasir standart göstəriciləri kimi də qəbul olunmuşdur. ÜDM müəyyən müddət ərzində (bir il) ölkə daxilində 

istehsal olunan bütün son əmtəə və xidmətlərin bazar qiymətidir. Deməli, ÜDM-in hesablanması üçün vacib 

görünən şərtlərin birbaşa onun tərkibindən irəli gələn cəhətlərin nəzərə alınmasıdır: 

- Müəyyən müddətin; 

- Ölkə daxilində istehsal olunmasını; 

- Bütün qanuni istehsal olunan və satılan əmtəə və xidmətləri;  

- Son əmtəə və xidmət xarakteri almasını; 

- Müxtəlif əşya-natural tərkibli əmtəələrin və çeşidli xidmətlərin bir bazar qiyməti vahidinə 

gətirilməsi; 

Milli gəlir (MG) - ölkənin iqtisadi inkişafının ümumiləşdirici göstəricilərindən biri olmaqla, il ərzində 

yeni yaradılan məcmu məhsulun pulla ifadəsidir. Bu məcmu məhsul  bütün istehsal amillərinin (torpaüın, 

əməyin, kapitalın və sahibkarlıq qabiliyyətinin) il ərzində gətirdiyi gəliri əks etdirir. Ölkənin ümumi milli 

məhsulundan (ÖMM) amortizasiya ayırmaları (əsas vəsaitlərin köhnəlməsini) və dolayı vergilər  çıxıldıqda 

milli gəlir alınır.  

Bunu aşağıdakı düsturla belə ifadə etmək olar: 

 

MG = ÜMM – AA – DV 

 

Burada, AA – amortizasiya ayırmaları, DV - dolayı vergilərdir.  

 

Həmçinin, milli gəliri il ərzində əmək haqqı, sənaye və ticarət mənfəəti, qoyulan kapitala görə faiz və 

torpaq rentası kimi bütün növ gəlirlərin cəmi kimi də müəyyən etmək olar. 

Ümumi Daxili Məhsul  verilmiş zaman müddətində ölkə daxilində istehsal olunan əmtəə və 

xidmətlərin bazar dəyəridir. 

Ümummilli məhsul ölkənin daxilində və onun hüdudlarından kənarda milli iqtisadiyyata mənsub olan 

iqdisadi vahidlərdə bir il ərzində istehsal edilmiş son məhsulların və xidmətlərin bazar dəyərinin toplusudur. 

ÜMM-i hesablamaqda məqsəd onun köməyilə il ərzində istehsal olunmuş əmtəə və xidmətlərin 

dəyərini müəyyən etməkdən ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün hər il baş verən çoxsaylı qeyri-məhsuldar 

sövdələşmələr nəzərə alınmamalıdır. Qeyri-məhsuldar sövdələşmələrin isə iki əsas tipi vardır: 1) Xalis maliyyə 

sövdələşmələri; 2) Köhnə (işlədilmiş) əmtəələrin satışı. 

Xalis maliyyə sövdələşmələri də üç yerə bölünür: 1) Dövlət transfert ödənişləri; 2) Xüsusi transfert 

ödənişləri; 3) Qiymətli kağızların alqısatqısı. 

ÜMM-ə nisbətən xalis milli məhsul göstəricisi cari ildə istehsalın ümumi həcmi, istehlak olunmuş 

kapital və kapital yığımı haqqında daha düzgün təsəvvür verir. XMM ümummilli məhsuldan cari ildə istehsal 

prosesində istehlak olunmuş əsas kapitalın dəyərini çıxmaqla hesablanır.  
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Cari ildə XMM-in yaradılmasında iştirak edən torpaq, işçi qüvvəsi, kapital və sahibkarlıq qabiliyyəti 

müqabilində əldə edilən gəlirlərin formalaşması mənbələrinin, başqa sözlə, ehtiyatların istehlak olunması 

baxımından cari ildə xalis məhsulun cəmiyyətə neçəyə başa gəlməsinin müəyyən olunması da böyük 

əhəmiyyətə malikdir. 

Şəxsi gəlir (əldə edilmiş gəlir) və əməklə qazanılmış gəlir anlayışlarını bir-birindən fərqləndirmək 

lazımdır. Bu, onunla əlaqədardır ki, əməklə qazanılmış gəlirin sosial sı-ğorta haqqından, korporasiyaların 

mənfəətindən alınan vergilərdən və onların bölüşdürülməyən mənfəətindən ibarət olan hissəsi əslində ev 

təsərrüfatlarının əlinə keçmir. Ev təsərrüfatlarının əlinə keçən gəlirlərin bir hissəsini isə, məsələn, transfert 

ödənişlərini əməyin nəticəsi hesab etmək olmaz. Transfert ödənişlərinin aşağıdakı növləri vardır: 1) Qocalıq və 

bədbəxt hadisələrə görə sığorta ödənişləri, habelə sosial proqramlar əsasında verilən müavinətlər; 2) Maddi 

yardım üzrə ödənclər; 3) Veteranlara verilən müxtəlif ödənclər, məsələn, təhsil almaq üçün subsidiyalar, əmək 

qabiliy-yətini itirdikdə verilən yardım; 4) Işsizliyə görə verilən xüsusi pensiyalar və maddi yardımlar; 5) 

Hökumət və istehlakçılar tərəfindən ödənilən faiz. 

Beləliklə, milli gəlirdən əməklə qazanılmış gəlir növləri çıxılır, cari ildə əmək fəaliyyətinin nəticəsi 

olmayan və əldə edilmiş gəlir adlandırılan gəlir növləri onun üzərinə əlavə edilməklə şəxsi gəlir müəyyən olu-

nur. 

Milli sərvət (xalq sərvəti) hər bir ölkənin iqtisadi qüdrətini və imkanlarını ifadə edən çox mühüm 

göstəri-cilərdən biridir. O, bütün insan nəsillərinin əməyilə yaradılan və müəyyən dövrdə ölkənin ərazisində 

olan nemətlərdən və təbii sərvətlərdən ibarətdir. Buna uyğun olaraq milli sərvəti iki yerə bölmək olar: 1) 

Insanların əməyi ilə yaradılan sərvət; 2) Təbii sərvətlər.  

Milli sərvətin tərkibində insanların əməyi ilə yaradılan sərvət həlledici əhəmiyyətə malikdir. Çünki 

yalnız yeni təbii ehtiyatların mənimsənilməsi imkanları deyil, həm də ətraf mühitin mühafizəsi, habelə təbii 

ehtiyatların gələcək nəsillər üçün qorunub saxlanması tələblərinə əməl etməklə onlardan səmərəli istifadə 

edilməsi məhz bu sərvətdən, onun vəziyyətindən asılıdır 

Bazar iqtisadiyyatına keçidin ilk illərində Azərbaycanda da milli gəlir istehsalının kəskin şəkildə 

azalması nəticəsində kəskin iqtisadi böhran baş verdi və bu əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı düşməsinə, 

gəlirlərin bölgüsündə bərabərsizliyin dərinləşməsinə səbəb oldu. Belə ki, 1991-1993-cü illərdə ölkədə baş 

verən hiperinflyasiya Ümumi Daxili Məhsulun real həcminin və əhalinin pul gəlirlərinin kəskin azalmasına 

təsir göstərdi. Bu illərdə respublikada əhalinin adambaşına düşən pul gəlirləri 66,5 dəfə, istehlak malları 

qiymətinin və xidmət tariflərinin məcmu indeksi isə, 200 dəfədən çox artmışdır. Həmçinin 1990-cı ildə 

yoxsulluq həddində yaşayanlar əhalinin 33%-ni təşkil etdiyi halda, 1993-cü ildə bu 90%-ə çatmışdır. Sözsüz 

ki, burada dünya iqtisadiyyatında baş verən inkişaf və dünya neft bazarlarındakı sürətli qiymət artımı 

Azərbaycana böyük həcmli neft gəlirlərinin daxil olmasına və ölkənin maliyyə imkanlarının genişlənməsinə 

təsiri heç də az deyildir. Bu nailiyyətlər milli gəlirin bölgüsü istiqamətində müsbət dəyişikliklərin baş 

verməsinə səbəb olmuşdur. Lakin dünya təcrübəsindən məlumdur ki, böyük həcmli neft gəlirlərinin iqtisadi 

dövriyyəyə daxil olmasının üstünlükləri ilə yanaşı mənfi tərəfləri (Holland və ya Afrika sindromları) də vardır. 

Hesab edirik ki, Azərbaycana daxil olan neft gəlirləri dövlətin ciddi nəzarətinə götürüldüyündən neft 

gəlirlərinin mənfi nəticələrinin qarşısı alınır. Lakin buna baxmayaraq bu gəlirlər inflyasiyanın əvvəlki illərlə 

müqayisədə sürətlənməsinə təsir göstərmişdir. Dünya təcrübəsindən məlumdur ki, milli gəlir formalasmasında 

sahibkarlıq fəaliyyəti, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq əhəmiyyətli rol oynayır. Sahibkarlıq həmçinin 

gəlirlərin bərabərsizliyinə təsir göstərən amillər sırasındadır. Belə ki, birincisi sahibkarlıq gəlirlərinin digər 

gəlirlərlə müqayisədə yüksək olması, ikincisi sahibkarların bilik, bacarıq, risk və yenilikçi qabiliyyətinə malik 

olması və s. 

Dövlətin sosial-iqtisadi siyasətinin əsasını gəlirlər və əmək haqqı siyasəti təşkil edir. Bu sahədə 

fəaliyyət, sərəncamda olan vəsaitlərə və zərüri hüquqi bazaya əsaslanaraq, gəlirlərin formalaşması ilə bağlı 

tədbirlər sistemi vasitəsilə əhalinin həyat səviyyəsini yüksəltməkdən ibarətdir. Dövlətin gəlirlər və əmək haqqı 

sahəsində apardığı siyasətin əsas mədsədi əhalinin rifah halını yüksəltməkdən, sosial-iqsisadi inkişafı, eyni 

zamanda sosial tərəqqiyə meyllənməni stimullaşdırmaqdan ibarətdir. Bu məqsədə nail olmaq üçün gəlirlər 

siyasətinin qarşısında aşağıdakı vəzifələr durur: 



118 
 

- əhalinin orta təbəqələrinin həyat səviyyəsinin sabitləşməsi;  

- əhali gəlirlərində mövcud fərqlərin artmasının və bununla bağlı cəmiyyətin davam edən 

təbəqələşməsinin qarşısının alınması;  

- əhalinin pul gəlirlərinin strukturunda dərin dəyişikliklərin aradan qaldırılması; 

- əhalinin əsas gəlir mənbəi və eyni zamanda iqsisadi fəallığının əsas stimulu olan əmək haqqının 

rolunun, məbləğinin artması;  

- yoxsulluğun azaldılması; 

- əhalinin əksər hissəsinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün şəraitin yaradılması. 

Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti bir neçə səviyyədə həyata keçirilir:  

1)  makrosəviyyədə  -  bu  siyəsət  dövlət  tərəfindən  təsdiq  edilmiş, məcburi  xarakter  daşıyan  və  

gəlirlərin  həcminə,  qiymətlərin  artmasına, inflyasiya prosesinə təsir edən norma və qaydalarınməcmusunu 

nəzərdə tutur. Bura  əhalinin  yuxarı  və  aztəminatlı  qruplarının  gəlirlərindəki fərqlərin  azalmasına,  

vətandaşların  sosial  müdafiəsinin  qücləndirməsinə yönəldilən   qanunverici  və  normativ  aktlar  daxildir.  

Bu  səviyyədə  ölkə, sahələr,  regionlar  və  müxtəlif  təşkilati-hüquqi  formalarda  fəaliyyət göstərən  

müəssisələr  üçün  ümumi  institusional  normalar  qəbul  olunur. Həmin  normalar  müxtəlif  normativ  

sənədlərdə,  ali,  sahə  və  ərazi razılaşmalarda əks olunur. Gəlirlərin tənzimlənməsində respublika, region və 

yerli səviyyələr fərqləndirilir;  

2)  mikrosəviyyədə  -  bu  siyəsət  işçinin  bütün  əmək  gəlirlərinin tənzimlənməsi  sahəsində  

müəssisənin  strategiyasını  nəzərdə  tutur.  Bu strategiya aşağıdakılar ilə bağlıdır:  

- işçi qüvvəsinin alqı-satqı haqqında müqavilə,  

- əmək haqqı və tarif sistemi,  

- sosial ödəmələr və xidmətlər,  

- işçilərin ixtisaslaşması,  

-  istehsal fəaliyyəti və başqa mülkiyyət növləri nəticəsində əldə olunan gəlirlərin formalaşması.  

Fəaliyyət  göstərən  gəlirlər  və  əmək  haqqı  siyasətinin  nəticələri haqqında makroiqtisadi göstəricilər 

- əhalinin rifaq halı, həyat səviyyəsi və keyfiyyəti,  adambaşına  düşən  ÜDM-un həcmi,  adambaşına  düşən 

gəlirlərin  səviyyəsi,  onların  arasında  mövcud  fərqlərin  azaldılması, real əmək  haqqının  səviyyəsi,  

məşğulluq  səviyyəsi  və  s.  əsasında  mühakimə yürütmək olar. Əlbəttə,  bu  göstəricilərə  yalnız  gəlirlər  və  

əmək  haqqı siyasəti deyil, eyni zamanda məşğulluq siyasəti, elmi-texniki siyasət və s. təsir edir.  

Gəlirlər  və  əmək  haqqı  siyasətinin  həyata  keçirilməsində  mühüm nəticə  kimi  yoxsulluq həddində  

yaşayan  insanların  sayında  baş  verən dəyişiklikləri göstərmək olar. Əgər onların sayı artırsa, bu o deməkdir 

ki, dövlət bu sahədə qeyri-səmərəli siyasət aparır. Əksinə, yoxsulluq həddində yaşayan  insanların  sayında  

azalma  müşahidə  olunursa,  aparılan  siyəsəti səmərəli hesab etmək olar. Həmçinin  gəlirlər  və  əmək  haqqı  

siyasətinin  digər  nəticəsi  haqqında orta sinfin xüsusi çəkisinə əsasən də fikir yürütmək olar. Əgər orta sinfin 

payı  əhalinin yarıdan  çoxunu təşkil  edirsə,  demək  cəmiyyətdə  gəlirlər kifayət qədər bərabər bölünür və 

əhalinin rifaq halının yüksəldilməsi üçün şərait yaranır. İnkişaf etmiş ölkələrdə orta sinfinxüsusi çəkisi 70%-ə 

çatır. 

Milli gəlirin yaradılması, bölgüsü və yenidən bölgüsü bütün iqtisadi sistemlərdə dövlətin sosial-iqtisadi 

siyasətinin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Ona görə də əhali gəlirlərində baş verən dəyişikliklər dövlətin sosial-

iqtisadi siyasətinin həyata keçirilməsinin səmərəliliyini qiymətləndirməyə imkan verir. Məlumdur ki, social 

sistemin formalaşması iqtisadi, siyasi, texniki, təşkilati, mədəni və s. məsələlərin kompleks həllini tələb edir. 

Bu baxımdan bazar münasibətləri şəraitində milli gəlir formalaşması mexanizmlərinin ölkənin sosial-iqtisadi 

vəziyyətindən asılı  olaraq təkmilləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
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ВОПРОСЫ МАКРОПРУДЕНЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСБАЛАНСОВ 

 

Учитывая современные тенденции развития денежно-кредитной политики, сегодня для пред-

сказания и смягчения воздействий, сглаживания негативных последствий системных рисков, достиже-

ния большей эффективности денежно-кредитной, монетарной и фискальной политики, предотвраще-

ния кризисных явлений и обеспечения макроэкономической стабильности в экономике в целом, прио-

ритетным является применение макропруденциальной политики. 

Микропруденциальное регулирование финансовых институтов, который считается традицион-

ным методом управления, предполагает минимизацию рисков на уровне отдельно взятых финансовых 

предприятий. А макропруденциальное регулирование является более инновационным и фактически 

меняет подход к контрольным и регулирующим мерам. Регуляторы пытаются воздействовать на риски 

и минимизировать риски общего характера, к которым могут подвергаться большое количество финан-

совых организаций и институтов общества, тем самым обеспечивая неустойчивость, уязвимость даже к 

слабым циклическим колебаниям, не говоря о рецессии и больших экономических шоках. Также 

предусматриваются меры воздействия на риски связанные с экономическими циклами и финансовой 

активностью. 

Основной задачей макропруденциальной политики состоит в проведении мер постоянного 

надзора, контроля и комплексного анализа взаимосвязей внутри финансовой системы, между основны-

ми ее агрегатами, ее взаимодействия с бюджетной сферой и с другими секторами экономики, с целью 

выявления и предупреждения системных рисков.  Регулирующие меры макропруденциальной полити-

ки предусматривают поддержание устойчивости финансовой системы, ограничение избыточных фи-

нансовых рисков, принимаемых на себя финансовой системой, сглаживание финансового цикла. Так-

же, предполагается совместная разработка комплекса мер, которые проводятся с правительством, цен-

тральным банком, и регулирующими институтами финансового рынка по обеспечению стабильного 

функционирования финансовой системы [1, с. 18]. 

В процессе регулирования в качестве макропруденциальных инструментов могут быть приме-

нены такие меры как, целевое кредитование государства внутренними инвесторами, установление пре-

делов процентных ставок, регулирование движения капитала, управление государственным долгом, 

применение налога на операции с использованием ценных бумаг и др. [2]. 

Состояние объектов макропруденциального контроля, таких как финансовая сфера в целом и 

его отдельные показатели, национальная финансовая система, также финансовая система на мировом 

уровне, банковская система исследуется с целью выявления такого стабильного состояния, когда не 

только повышается эффективность их функционирования, но и наблюдается благотворительное влия-

ние функционирования этих объектов на макроэкономические показатели страны в целом. Немаловаж-

ным является факт того, что методы макропруденциального анализа практически сходятся в одну по-

зицию при  оценки состояния как финансовой системы, так и его отдельных сегментов, лишь состав и 

количество базовых макропруденциальных показателей создают определенную разницу. 

Системный анализ является теоретической основой методов макропруденциального анализа, 

применения механизма обеспечения финансовой стабильности. Изучение системы помощью анализа 

имеет свои особенности, связанные с тем, что в большинстве случаев система принимается большим 

явлением, чем просто объединение составляющих его частей. Отметим что, неустойчивое состояние 

отдельных сегментов финансовой системы может не оказывать существенного влияния на экономику, 

но проблемы охватывающие значительную часть системы,  имеют негативное влияние на всю эконо-

мику.  
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Макропруденциальная политика, в отличии от микропруденциальных подходов, применяет к 

системно значимым финансовым институтам более сильные меры воздействия, которые в случае фи-

нансовой неустойчивости позволяют использование резервного капитала и ликвидности.   Для проти-

востояния дисбалансам формирующимся  проявлением экономических кризисов на финансовых рын-

ках пруденциальные подходы должны быть в контрциклическом направлении. Это можно объяснить 

тем, что в основном модели оценки рисков базируются на данные ретроспективного периода. Во время 

экономического подъема эти показатели, естественно, улучшаются или наоборот, а во время подъема 

на кредитном рынке остаются недооцененными. Таким образом, динамические пруденциальные нор-

мы, учитывающие циклические измены, призваны сгладить влияние проциклической оценки рисков [1, 

с. 19-20]. 

Таким образом, в основу проводимого центральным банком режима денежно-кредитной поли-

тики должны быть положены не только цели достижения ценовой и финансовой стабильности, но и 

возможность влиять на макроэкономическую стабильность путем реализации денежно-кредитной по-

литики в рамках осуществления единой финансовой политики государства 
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VALYUTA SİYASƏTİ VƏ ONUN FORMALARI 

 

Valyuta siyasəti dövlətin valyuta bazarında həyata keçirdiyi valyuta əməliyyatları və valyuta tənzimlənməsinə 

istiqamətlənən iqtisadi siyasətdir. Valyuta siyasəti ölkənin valyuta qanunvericiliyi ilə həyata keçirilir. O, 

ölkənin iqtisadi inkişaf səviyyəsinə uyğun olaraq tənzimlənir. Məqalədə həmçinin, valyuta siyasətinin 

formalarının mahiyyəti və onların həyata keçirilmə mexanizmlərinə də diqqət yetirilmişdir. 

Açar sözlər: valyuta siyasəti, valyuta intervensiyası, diskont siyasəti, deviz siyasəti, devalvasiya, revalvasiya, 
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ВАЛЮТНАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ФОРМЫ 

 

Валютная политика является государственной политикой, которое осуществляется на рынке 

направленной на урегулирование к нормализации валютных операций. Валютная политика реализуется 

с валютным законодательствой государства. Она нормализуется согласно к развитию экономики. В 

статье обращено внимание к сущности формы валютных государств и к выполнению их механизма. 
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MONETARY POLICY AND ITS FORMS 

 

Monetary policy is an economic  policy which is directed to the currency operations realised by government in 

currency market and currency regulation. Monetary policy is realised on the basic of currency legislation. It is 

regulated according to the development level of country. In the article, we also paid attention to the point of 

the types of monetary policy and their realization mechanisms. 

Keywords: monetary policy, currency intervention, discount policy, foreign currency policy, devaluation, re-

valuation, exchange rate, currency regulation, inflation 

 

 

Valyuta siyasəti dövlətin daxili valyuta bazarında həyata keçirilən xarici valyuta ilə əməliyyatların və 

xarici valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi istiqamətində apardığı daxili iqtisadi siyasətdir. Valyuta siyasəti 

mərkəzi bank və digər maliyyə-kredit təşkilatları qismində mərkəzi hökumət orqanları tərəfindən həyata 

keçirilir. Bir çox iqtisadçıların fikrincə, valyuta siyasətinin başlıca məqsədi milli valyutanın stabilliyinin 

dəstəklənməsidir. ―Valyuta müharibələri‖ dövründə valyuta siyasətinin həyata keçirilməsi ölkə iqtisadiyyatının 

dayanıqlılığının təmin edilməsinin başlıca şərtlərindən biridir. Qeyd edək ki, valyuta müharibələri dünya 
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iqtisadiyyatında ən dağıdıcı və qorxulu nəticələrə gətirib çıxara bilər. Mərkəzi Bankın yürütdüyü pul siyasəti 

ölkənin əlverişli beynəlxalq rəqabət qabiliyyətinin qorunub saxlanmasına və makroiqtisadi stabilliyin təmin 

olunmasına yönəldilir. Valyuta siyasəti tədiyyə balansının müsbət saldoya çatması üçün aparılan maliyyə 

siyasətinin tərkib hissəsidir. Valyuta siyasətinin aşağıdakı formaları fərqləndirilir: 1. Diskont siyasəti 2. Deviz 

siyasəti  

   Deviz siyasətinə aşağıdakılar daxildir:  

─Valyuta intervensiyası (müdaxiləsi);  

─Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası (çoxşaxəliliyi);  

─Valyuta məhdudlaşdırmaları;  

─Valyuta dönərliliyi dərəcəsinin tənzimlənməsi;  

─Valyuta məzənnəsi rejimi;  

─devalvasiya; 

─revalvasiya.  

Diskont (uçot) siyasəti-Mərkəzi Bank tərəfindən uçot faizinin dəyişdirilməsi yolu ilə tədiyyə balansının 

və valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinə əsaslanır. Bununla da ölkə daxilində kapital ахınınа, məcmu tələbə, 

pul kütləsinə təsir etmək olur. Diskont siyasəti, həmçinin ölkədə kredit həcminə, valyuta məzənnəsinə, inflya-

siya səviyyəsinə, tədiyyə balansının vəziyyətinə və bütün bunların nəticəsində birbaşa olaraq iqtisadiyyata təsir 

göstərmək məqsədilə uçot dərəcəsinin rəsmi yüksəldilməsi və ya aşağı salınması yolu ilə həyata keçirilir. Uçot 

dərəcəsinin dəyişdirilməsi öz növbəsində, iqtisadiyyatda faiz dərəcələrinin ümumi səviyyəsinə təsir göstərir. 

Belə ki, faiz dərəcələrinin enib-qalxması ölkələr arasında sərmayənin hərəkət istiqamətini müəyyən etməklə 

milli valyutaların məzənnələrinin dəyişilməsinə gətirib çıxarır. Faiz dərəcələrinin rəsmi yüksəldilməsində əsas 

məqsəd- pul kütləsi və kredit həcminin məhdudlaşdırılması, valyuta ehtiyatlarının qorunması və valyuta 

məzənnəsinin dəstəklənməsi, tədiyyə balansının yaxşılaşdırılması üçün xarici kapitalın (qısamüddətli) ölkəyə 

ахınının stimullaşdırılmasından ibarətdir. Uçot faizini azaldanda isə, milli və xarici kapitalın çəkilməsi baş 

verir. Bunun da nəticəsində tədiyyə balansının saldosu və milli valyutanın məzənnəsi aşağı düşür. Müasir 

şəraitdə diskont siyasəti o qədər də səmərəli hesab edilmir. Bu, hər şeydən əvvəl daxili və xarici məqsədlər 

arasında olan ziddiyətlərlə əlaqədardır. Belə ki, əgər faiz dərəcəsinin aşağı salınması hesabına rəqabətdə can-

lanma baş verirsə, bu, tədiyyə balansına mənfi təsir edir (kapitalın çəkilməsi baş verdiyi halda). Tədiyə bal-

ansının yaxşılaşdırılması məqsədilə uçot faizinin qaldırılması durğunluq dövründə ölkə iqtisadiyyatına mənfı 

təsir göstərir. Ümumiyyətlə, diskont siyasətinin nəticə verməsi ölkəyə xarici kapitalın axmasından bilavasitə 

asılıdır. Lakin qeyri-sabitlik şəraitində faiz dərəcələrinin aşağı və ya yuxarı qaldırılması heç də həmişə kapital 

hərəkətində müəyyənedici amil kimi çıxış etmir. Aparıcı dövlətlərin diskont siyasəti bəzən rəqib dövlətlərin 

vəziyyətinə mənfi təsir edir, çünki onlar milli mənafeyə zidd olub-olmamasından asılı olmayaraq, aparıcı dö-

vlətlərin yeritdiyi siyasətə uyğunlaşmalı olurlar.Faiz dərəcələri «müharibələri» bu baza əsasında yaranır.  De-

viz siyasəti-dövlət orqanları tərəfindən valyuta bazarına müdaxilə etməklə xarici valyutaların alınıb-satılması 

yolu ilə milli valyutanın məzənnəsinə təsir etmə yoludur. Milli valyutanın məzənnəsinin yüksəldilməsi 

məqsədi ilə Mərkəzi Bank xarici valyutanı satır, aşağı salmaq məqsədilə isə milli valyutanı satır. Deviz siyasəti 

başlıca olaraq göstərilən valyuta müdaxiləsi şəklində, yəni milli valyuta məzənnəsini tənzimləmək məqsədilə 

xarici valyutanın alınıb-satılması əməliyyatları vasitəsilə həyata keçirilir. Bu əməliyyatın əsas fərqli cəhəti on-

dan ibarətdir ki, tətbiq edildiyi qısa müddət ərzində iri miqyasa malik olur. Valyuta intervensiyası dedikdə, 

dövlətin bank qismində valyuta tənzimləməsi məqsədi ilə valyuta bazarına müdaxiləsi başa düşülür. . Mərkəzi 

bank valyuta bazarında xarici valyutanın kütləvi təklifi və ya yığılması yolu ilə valyuta bazarını tənzimləmək 

iqtidarındadır. Valyuta intervensiyasından əksər vaxt ölkəyə mal və xidmətlər idxalının ixraca nisbətdə daha 

sürətlə artmasının nəticəsində milli valyuta kursunun xarici valyuta kursuna nisbətdə aşağı düşdüyü şəraitdə 

valyuta kursunun stabilləşdirilməsi məqsədilə istifadə edilir. Valyuta müdaxiləsi (intervensiyası) rəsmi qızıl-

valyuta еhtiyatları hesabına və ya banklararası «svop» (eyni valyutanın müxtəlif müddətlərdə alıcısını və ya 

satıcısını özündə birləşdirən banklar arasında valyuta sövdələşməsi svop əməliyyatı adlanır) müqaviləsinə 

əsasən mərkəzi bankın qısa müddətli kreditləri hesabına baş verir və ya həyata keçirilir. Qızıl monometalliz-

minin ləğvindən sonra valyuta müdaxiləsi geniş yayılmışdır. Belə ki, 1929-33-cü illərdə dünya iqtisadiyyatında 
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baş verən böhran zamanı mərkəzi banklar valyuta dempinqinə təsir göstərmək üçün öz milli valyutalarının 

məzənnələrini aşağı salmaq məqsədindən çıxış edərək valyuta müdaxiləsindən istifadə etdilər. Valyuta müdax-

iləsi gözlənilən nəticəni verməyə bilər. Valyuta müdaxiləsinə çəkilən külli miqdarda məsrəflər məzənnə for-

malaşdıran bazar amilləri dövlət tənzimlənməsindən güclü olduqda sabitliyi heç də həmişə təmin etmir. 

Məsələn, Yaponiya Mərkəzi Bankı 1998-ci il aprel ayında öz valyuta məzənnəsinin aşağı düşməsinin qarşısını 

almaq məqsədilə valyuta ehtiyatlarının 10%-ni (21 milyard ABŞ dolları) valyuta bazarında satdı. Lakin 

məzənnənin aşağı düşməsinin qarşısını ala bilmədi. Bretton-Vuds valyuta sistemi dövründə təsbit olunmuş 

valyuta məzənnəsini dəstəkləmək üçün mütəmadi olaraq valyuta müdaxiləsi tətbiq edilirdi. Üzən valyuta 

məzənnəsi sisteminə keçilməsindən sonra valyuta müdaxiləsi kəskin məzənnə dəyişmələrinin qarşısının 

alınmasına yönəldildi. Valyuta siyasətinin mühüm formalarından biri də valyuta ehtiyatlarının diversifi-

kasiyasının (çoxşaxəliliyinin) təmin olunmasıdır. Valyuta ehtiyatlarının diversifikasiyası dedikdə, valyuta 

ehtiyatlarının tərkibində beynəlxalq hesablaşmaları təmin etmək, valyuta müdaxiləsini aparmaq və valyuta 

itkilərinin qarşısını almaq məqsədi ilə dövlətlərin, bankların, transmilli şirkətlərin yeritdiyi siyasət başa 

düşülür. Bu siyasət, adətən, qeyri-sabit valyutaların satılması və sabit valyutaların, eləcə də, beynəlxalq hesa-

blaşmaların aparılması üçün lazım olan valyutaların alınması yolu ilə reallaşdırılır. 

Valyuta məhdudiyyətləri dövlətin ölkədaxili valyuta bazarındakı əməliyyatların, eləcə də ölkəyə xarici 

valyuta daxilolmalarının və ölkədə milli və xarici valyuta çıxarmalarının məhdudlaşdırılması istiqamətində 

həyata keçirdiyi valyuta tənzimlənməsi siyasətidir. Əsas mahiyyət etibarı ilə valyuta məhdudiyyəti valyuta ba-

zarında valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsinə xidmət göstərir. Valyuta məhdudiyyəti milli iqtisadiyyatı xarici 

təsirlərdən qorunması məqsədini özündə daşıyır. 

Valyuta məhdudiyyəti konkret məsələlər üzrə qərar və göstərişlərə xidmət etməklə, valyuta qanunver-

iciliyinə əsaslanmalıdır. Valyuta məhdudiyyəti konkret olaraq aşağıdakı məqsədlərə xidmət edir: 

 Tədiyyə balansının tarazlaşdırılıması; 

 Valyuta kursunun sabitliyinin qorunub saxlanması; 

 Valyuta qiymətlilərinin dövlətin əlində cəmləndirilməsi və ondan valyutanın tənzimlənməsində 

istifadə olunması. 

Valyuta məhdudiyyəti aşağıdakı məsələlərdən ibarətdir: 

1. Beynəlxalq ödəniş və kapitalın hərəkətinin tənzimlənməsi, pul nişanlarının, qızılın və qiymətli 

kağızların hərəkətinin tənzim olunması; 

2. Xarici valyutaların sərbəst alqı-satqısının qadağan edilməsi və aparılıb-gətirilməsinin 

məhdudlaşdırılması; 

3. Xarici valyutanın və valyuta dəyərlilərinin dövlətin əlində cəmləndirilməsi. 

Valyuta məhdudiyyəti beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bir sıra sahələrində tətbiq edilir; xarici 

ticarətdə, görünməyən əməliyyatlarda, kapitalın və kreditin hərəkətlərində, qızıl və xarici valyutalarla aparılan 

əməliyyatlarda və s. 

Tədiyyə balansı üzrə valyuta məhdudiyyətinin 2 əsas sahəsi ayrılır: cari əməliyyatlar (ticarət və qeyri 

tiicarət əməliyyatları); maliyyə əməliyyatları (kapitalın və kreditin hərəkəti, gəlirlərin köçürülməsi və 

vergilərin ödənilməsi). 

Valyuta məhdudiyyəti siyasətini həyata keçirən digər bir orqan gömrük orqanıdır. Gömrük orqanı 

ölkədən çıxarılan və ölkəyə gətirilən bütün valyutalara, məhsullara nəzarəti həyata keçirir. Bu nəzarətin həyata 

keçirilməsi üçün 2 cür gömrük rejimindən istifadə edilir. Sadə gömrük- rejimi gömrük rejiminin 

sadələşdirilmiş formasıdır ki, bu da, müasir şəraitdə inteqrasiyanın əsasını təşkil edir. Sərt gömrük rejimi 

zamanı dövlət güclü proteksionizm siyasətindən istifadə edir.  

Müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizin iqtisadiyyatı yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Həyata keçirilən 

uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan iqtisadiyyatı zaman keçdikcə daha da möhkəmlənmişdir. Misal 

olaraq, 2006- cı ildə ölkəmizdə aparılan valyuta siyasəti və struktur tədbirlərinə qısaca nəzər salaq:  2006-cı il 

üçün pul siyasətinin təqdim olunmuş istiqamətləri hökumətin 2006-cı il üçün formalaşdırdığı büdcə siyasətinə, 

iqtisadi artım proqnozlarına, makroiqtisadi sabitliyin qorunması üzrə müəyyən olunmuş orientirlərə (birrəqəmli 

inflyasiya) və qeyri-neft sektorunun inkişaf prioritetlərinə əsaslanır. 2006-cı ildə ölkə iqtisadiyyatında 
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sıçrayışlı inkişaf dinamikası davam etmişdir, iqtisadi artım tempi 30%-i ötmüş, təkcə neft sektorunda artımın 

55% təşkil etmişdir, onun ÜDM-də payının 43%-ə çatmışdır. Yüksək inkişaf dinamikası şəraitində büdcə 

gəlirlərinin 70%-dək artımı olmuşdur. Həmin il büdcəyə gələn neft gəlirlərinin əhəmiyyətli hissəsi sosial-

iqtisadi inkişaf məqsədlərinə istifadə olunmuş və bu, pul kütləsinə, məzənnəyə təsir edən əsas faktor olmuşdur. 

2006-cı ildə dövlət büdcəsi xərclərinin təqribən 60%-i xarici valyutada olan neft gəlirləri hesabına 

maliyyələşmişdir. Bu isə böyük həcmdə xarici valyuta kütləsinin valyuta bazarına daxil olmasını təsdiq edir. 

Nəticədə pula tələbin əhəmiyyətli artmasına şərait yaranmış, bu isə məzənnə və qiymətlərə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərmişdir.  

2006-cı ilə nəzərdə tutulan iqtisadi siyasət, ilk növbədə isə fiskal siyasət məcmu tələbin bütün 

komponentləri (istehlak, investisiya, xalis ixrac) üzrə pula tələbın genişlənməsinə şərait yaratsa da, Mərkəzi  

Bank təkrəqəmli inflyasiya hədəfinə uyğun olaraq bu tələbin yüksək inflyasiya doğurmayan hissəsini ödəməyə 

çalışmışdı. 

Diskont siyasət - Mərkəzi bank tərəfindən kreditlər üçün ssuda kapitalının tələb və təklifinin 

tənzimlənməsi məqsədilə faiz dərəcələrinin azalması və artması ilə müşayiət olunan uçot pul-kredit siyasətidir. 

Faiz dərəcəsini artırmaqla Mərkəzi bank kredit pulu üzrə tələbin azalmasına təsir göstərir, azaltmaqla isə tələbi 

fəallaşdırır. 

Milli valyuta məzənnəsinin xarici valyutaya nisbətdə, yaxud milli pul niєanlarэnэn real qэzэl 

tutumunun tərkibinin) aюaрэ dьюməsi devalvasiya adlanэr.Devalvasiya цlkə iqtisadiyyatэnda baю verən 

mьxtəlif maliyyə bцhranlarэ, yaxud qeyri-tarazlığı, o cümlədən inflyasiya, tədiyyə balansında uzun müddət 

davam edən kəsrli vəziyyətin nəticəsi kimi baş verir. 

Devalvasiya ilə ―dəyərsizləşmə‖ni fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, bu terminlər arasında incə bir fərq 

vardır. Devalvasiya sabit məzənnə üzrə milli valyutanın dəyərinin dəyişməsidirsə, dəyərsizləşmə üzən 

məzənnə üzrə valyutanın dəyərdən düşməsidir. Devalvasiya dövlətin qərarına əsasən həyata keçirilir. 

Dəyərsizləşmə dövlət qərarına görə baş vermir, belə ki, bunun əsas səbəbi, valyutaya olan tələb və təklif 

elementlərinin dəyişməsidir.  Məsələn, dollar son 12 ay ərzində avro qarşısında ucuzlaşmışdır. Bunun əsas 

səbəbi də bazar mexanizmləri olmuşdur. Devalvasiyanın nəticələri kimi aşağıdakıları göstərə bilərik: 

1. İxrac ucuzlaşır. Valyutanın devalvasiyası ixracı daha rəqabət qabiliyyətli və xarici bazar üçün daha 

ucuz edir. Bu da ixrac tələbini artırır. Ölkədə daxili istehsal üçüm əlverişli şərait yaranır. Məsələn, əgər 

əvvəllər kənd təsərrüfatı məhsullarını xaricdən gətirmək sərfəli idisə, devalvasiyadan sonra kənd təsərrüfatı 

inkişaf edə bilər.  

2. İdxal bahalaşır. Devalvasiya idxalın daha da bahalaşması ilə nəticələnir. Bu da idxala olan tələbi 

aşağı salır.  

3. Məcmu tələbin artımı. Devalvasiya məcmu tələbin artmasına da səbəb ola bilər. Bu da yüksək 

iqtisadi artımla nəticələnə bilər. 

4. Devalvasiya birbaşa olaraq inflyasiyaya yol açır. Bunun da əsas səbəbi kimi milli valyutanın 

dəyərdən düşməsi nəticəsində idxalın bahalaşmasını göstərə bilərik.Qeyd edək ki, inflyasiya mal və 

xidmətlərin keyfiyətinin yüksəlməməsi halında qiymətlərinin ümumi səviyyəsinin qalxmasıdır. Başqa sözlə 

desək, inflyasiya mal və xidmətlərin qiymətinin artması ilə müşaiyət olunan pulun dəyərsizləşməsi prosesidir. 

Ayrıca götürülmüş mal və ya xidmətin qiymətinin qalxması inflyasiya demək deyil. Yalnız qiymətlərin ümumi 

səviyyəsi qalxdığı zaman inflyasiya baş vermiş hesab olunur. İnflyasiya cəmiyyət tərəfindən nəzərə çarpmadan 

öncə artıq yüksək səviyyəyə çatmaq qabiliyyətinə malikdir. Hər ölkədə inflyasiyanın hesablanması üçün 

qiymət indeksləri tətbiq olunur. Ölkələr arasında qiymət indekslərinin hesablanmasında sahə fərqləri olsa da, 

ümumilikdə eyni standartlar tətbiq olunur. Deflyasiya isə əksinə mal və xidmətlərin azalmaması halında 

qiymətlərinin ümumi səviyyəsinin aşağı düşməsi və ya pulun dəyərinin artması prosesidir. İnflyasiyanı ölçmək 

üçün ―İstehlak Qiymətləri İndeksi‖ndən istifadə olunur. Azərbaycanda bu göstərici Dövlət Statistika Komitəsi 

tərəfindən ―istehlak səbəti‖ əsasında aylıq əsasda hesablanır və ictimaiyyətə təqdim olunur. İstehlak səbətinə 

bütün zəruri tələbat malları və xidmətləri daxil edilir. Hər bir mal və xidmət səbətdə xüsusi çəkiyə malikdır. 

5. Devalvasiya nəticəsində əhalinin ödəniş qabiliyyəti aşağı düşür.  
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6. Banklarda milli valyuta hesablarından pulların kütləvi şəkildə geri çəkilməsi baş verir. Bu isə 

özlüyündə milli valyutanın dəyərini daha da azaldır və devalvasiya daha da dərinləşir. 

7. Devalvasiya nəinki xaricdən alınan məhsulların, hətta yerli məhsulların da qiymətlərinin qalxmasına 

səbəb olur. Bu isə, vaxt keçdikcə pulun ―ölməsinə‖ gətirib çıxarır. 

8. Devalvasiya əhalidə olan ödəniş problemləri ilə əlaqədar olaraq kiçik və orta biznesin çətin vəziyyətə 

düşməsinə də səbəb ola bilir. 

9. Xarici valyuta ilə olan kreditlər problemli vəziyyətə düşür. Alınan kreditlər xarici valyuta ilə 

olduğundan, ödəyicilərin vəziyyəti pisləşir. 

Devalvasiyanın təsirləri də bir sıra amillərdən asılıdır. Bunlara aşağıdakıları aid etmək olar: 

1. İdxal və ixraca olan tələbin elastikliyi.  Əgər qiymət tələbi qeyri-elastikdirsə, onda, ixrac 

qiymətlərində enmə kəmiyyətcə kiçik artımla nəticələnəcəkdir.  

2. Qlobal iqtisadiyyatın mövcud vəziyyəti. Əgər qlobal iqtisadiyyat özü də böhran vəziyyətindədirsə, 

devalvasiya ixrac tələbini artırmaqda qeyri-effektiv olacaqdır. Əgər iqtisadi artım güclüdürsə, tələbin artımı da 

güclü olacaqdır. 

3. Devalvasiyanın effektləri onun hansı məqsədlə həyata keçirilməsindən də asılıdır. Məsələn, əgər 

devalvasiya rəqabətdəki itkini qarşılamaq üçün həyata keçirilirsə, onda, bu proses rəqabətliliyi və iqtisadi 

artımı bərpa edə bilər. Əgər devalvasiyanın həyata keçirilməsində məqsəd hər hansı məzənnə həddinə 

çatmaqdırsa, bu, iqtisadiyyat üçün qeyri-uyğun ola bilər. 

Müasir dövrdə bəzi ölkələr üzən məzənnə rejimini tətbiq etdiyi halda bəziləri hələ də ABŞ dolları və 

digər aparıcı valyutalara nəzərən sabit valyuta rejimini qoruyub saxlayırlar. Sabit valyuta məzənnələri çox vaxt 

kapitala nəzarət etmək yolu ilə pul təklifini manipulyasiya etmək üçün tətbiq olunur. Belə möhkəmlənmiş 

valyuta məzənnələri birbaşa olaraq devalvasiyaya səbəb ola bilər.  

Məlum olduğu kimi, 21 dekabr 2015-ci il tarixindən etibarən Azərbaycanda üzən məzənnə rejiminə 

keçid baş vermişdir. "Üzən məzənnə" rejiminin ən böyük üstünlüyü odur ki, o, qlobal şokların ölkə 

iqtisadiyyatına mənfi təsirlərinin məzənnə vasitəsilə neytrallaşmağına imkan verir. Eyni zamanda, yeni rejim 

daxili maliyyə bazarının inkişafını təşviq edir, bir sıra yeni maliyyə alətlərindən istifadəni dəstəkləyir. Üzən 

rejimə keçid məzənnənin tarazlı səviyyəsinə nail olmağa imkan verir. Qeyd edək ki, 2015-ci ildə manat əksər 

valyutalara nəzərən ucuzlaşıb. 2015-ci il ərzində manata qarşı ABŞ dolları 98,8%, avro isə 79% bahalaşıb. 

Qeyri-neft sektoru üzrə manatın nominal effektiv məzənnəsi indeksi 23,3% aşağı düşüb. Qeyri-neft sektoru 

üzrə real effektiv məzənnə isə 23,5% aşağı düşüb. Qiymət fərqləri real effektiv məzənnəyə 0,2% azaldıcı təsir 

göstərib. 

Qeyd etmək lazımdır ki, real effektiv məzənnənin aşağı düşməsi qeyri-neft ixracının inkişafına və 

idxalın əvəzlənməsinə müsbət təsir göstərən amildir. 

Valyuta siyasətinin növlərindən biri də revalvasiyadır. Revalvasiya — sabit kursda ölkə pulunun xarici 

valyutalara nisbətən dəyərinin yüksəlməsi deməkdir. Lakin pulun alıcılıq qabiliyyətini dəyişmədən, nominal 

dəyərini dəyişmək revalvasiya deyil, redenominasiyadır (bu köhnə valyutanı dəyişmədən yeni, adətən yüksək, 

valyuatının çıxarılmasıdır. Yeni köhnəni əvəz edir). Ümumi mənada, valyutanın revalvasiyası ölkənin rəsmi 

valyuta kursunun təməl xəttə nisbətən hesablanmış tənzimlənməsidir. Təməl xətt əmək haqqından qızılın 

dəyərinə, xarici valyutaya qədər hər şey ola bilər. Sabit kurs rejimində valyutanın rəsmi dəyərini yalnız dövlət 

orqanı (məsələn: mərkəzi bank) tərəfindən verilən qərar dəyişə bilər. Məsələn, təsəvvür edin ki, dövlət öz 

valyutasının 10 pul vahidini bir Azərbaycan manatına bərabər tənzimləyib. Dəyərini yüksəldərək, ölkə hər 

manata faizi 9.9 vahidə dəyişə bilər. Bu da birbaşa olaraq insanların həmin valyutanı Azərbaycan manatı ilə 

daha baha alması ilə nəticələnəcək. 

Respublikamızda maliyyə sabitliyinin bərqərar olması və möhkəmləndirilməsi yönəmində aparılan 

tədbirlər sırasında valyuta tənzimlənməsi istiqamətində aparılan işləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Məlum 

olduğu kimi, Azərbaycan Respublikasında valyuta tənzimlənməsinin hüquqi bazasını Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyası, Azərbaycan Respublikasının Valyuta Tənzimlənməsi haqqında Qanunu, 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı haqqında Qanunu, Azərbaycan Respublikasının Gömrük 

Məcəlləsi və digər müvafiq nomrativ aktlar təşkil edir. Azərbaycan Respublikasının Valyuta Tənzimlənməsi 
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haqqında Qanunu 21 oktyabr 1994-cü ildə qəbul edilmişdir. Haqqında danışılan qanun Azərbaycan 

Respublikasında valyuta əməliyyatlarınnı həyata keçirilməsi prinsiplərini, valyuta tənzimi və valyuta nəzarəti 

orqanlarını səlahiyyətlərini və funksiyalarını tənzimləyir. Bundan əlavə, hüquqi və fiziki şəxslərin valyuta 

sərvətlərinə sahib olmaq, bu sərvətlərdən istifadə etmək və onlar barəsində sərəncam vermək sahəsində 

hüquqlarını və vəzifələrini təsbit edir. Azərbaycan Respublikasının Valyuta Tənzimlənməsi haqqında Qanun 

eyni zamanda valyuta qanunvericiliyinin pozulmasına görə məsuliyyəti də müəyyən edir. Göründüyü kimi 

nəzərdən keçirilən qanun valyuta tənzimlənməsi sahəsində Azərbaycan Respublikasının ən əsas 

qanunlarındandır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə görə valyuta əməliyyatları 

valyuta sərvətlərinə mülkiyyət hüququnun və digər hüquqların keçməsi ilə əlaqədar əməliyyatlar, o cümlədən 

ödəniş vasitəsi kimi xarici valyutadan və xarici valyutada ödəniş sənədlərindən istifadə edilməsinə deyilir. 

Bundan əlavə, valyuta əməliyyatlarına valyuta sərvətlərinin ölkəyə gətirilməsi və göndərilməsi, eləcə də 

çıxarılması və göndərilməsi daxil edilir. 

  Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisi vahid valyuta ərazisidir və bu ərazidə 

milli valyuta kimi manatın alıcılıq qabiliyyəti möhkəmləndirilməsini təmin edən pul-kredit və valyuta 

siyasətini yeridilir. Azərbaycan valyuta ehtiyatları isə dövlət büdcəsinin valyuta gəlirləri və sabitləşdirmə 

fondunun hesabına formalaşır. 

Azərbaycan Respublikası 18 sentyabr 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fоndunun üzvü оlmuşdur. Fоnda 

üzv qəbul edilərkən respublikamızın ilkin kvоtası 117 milyоn SDR (168 milyоn ABŞ dоlları) оlmuş, 2000-ci 

ilin yanvar ayının 28-dən isə artırılaraq 160,9 milyоn SDR-ə çatdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikası ―Valyuta tənzimi haqqında‖ qanunu ilə (maddə 13) valyuta tənzimlənməsinin 

əsas orqanı kimi Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı müəyyən edilir. O, aşağıdakıları həyata keçirir: a) 

Azərbaycan Respublikasında xarici valyutanın və xarici valyutada qiymətli kağızların tədavülü sahəsini və 

qaydasını müəyyən edir; b) valyuta əməliyyatlarının tənzimlənməsinə dair normativ aktlar qəbul edir; c) 

rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin Azərbaycan Respublikasında xarici valyuta ilə və xarici valyutada olan 

qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparması qaydalarını, habelə Azərbaycan Respublikasında qeyri-rezidentlərin 

milli valyuta ilə və milli valyutada qiymətli kağızlarla əməliyyatlar aparması qaydalarını müəyyən edir; ç) 

rezidentlərə məxsus xarici valyutanın və xarici valyutada olan qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasına 

məcburi köçürülməsi, gətirilməsi və göndərilməsi qaydasını, habelə Azərbaycan Respublikasının 

hüdudlarından kənarda rezidentlər tərəfindən xarici valyuta hesablarının açılmasının hal və şərtlərini müəyyən 

edir; d) valyuta əməliyyatları aparmaq üçün banklara və digər kredit təşkilatlarına lisenziya verilməsinin 

ümumi qaydalarını müəyyən edir və onlara bu məqsədlə lisenziyalar verir; e) valyuta əməliyyatları üzrə 

uçotun, hesabatın, sənədləşmənin və statistikanın vahid formalarını, habelə onların təqdim olunması qaydasını 

və müddətlərini müəyyən edir; ə) qəbul edilmiş beynəlxalq standartlar əsasında Azərbaycan Respublikası üzrə 

valyuta əməliyyatlarının statistikasını hazırlayır və dərc edir; f) bu qanunda və ―Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Bankı haqqında‖ Azərbaycan Respublikasının qanununda nəzərdə tutulmuş digər funksiyaları yerinə 

yetirir. Valyuta tənzimlənməsi prinsipləri kimi aşağıdakıları göstərmək olar:  dövlətin daxili və xarici valyuta 

siyasətinin vəhdəti;  valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti sistemlərinin vəhdəti; valyuta əməliyyatlarının 

rezidentləri və qeyri-rezidentlərinin hüquq və maraqlarının dövlət tərəfindən təmin edilməsi;  rezident və qeyri-

rezidentlərin valyuta əməliyyatlarına əsassız dövlət müdaxiləsi hallarının istisna edilməsi və s. Valyuta 

tənzimlənməsinin tərkib hissələri kimi valyuta əməliyyatlarının keçirilməsi, mərkəzləşmiş valyuta 

ehtiyatlarının və iqtisadi subyektlərin valyuta resurslarının yaradılması qaydalarının təyin edilməsi və valyuta 

nəzarəti çıxış edir. Azərbaycan Respublikası ―Valyuta tənzimi haqqında‖ Qanunda (maddə 5) müəyyən 

edildiyi kimi, Azərbaycan Respublikasının valyuta ehtiyatları milli valyutanın alıcılıq qabiliyyətini qorumaq, 

dövlətin iqtisadi tələbatı və sosial inkişafı ilə bağlı ehtiyacları ödəmək, xarici borcun ödənilməsi sahəsində 

öhdəlikləri yerinə yetirmək məqsədi ilə mərkəzləşdirilmiş xarici valyuta və digər valyuta sərvətləridir. Elə 

həmin qanunla (maddə 6) həm rezident, həm də qeyri-rezident olan hüquqi şəxslərin valyuta vəsaitləri xarici 

iqtisadi fəaliyyətdən, daxili valyuta bazarında valyuta alınmasından, valyuta kreditləri formasında, habelə 
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Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan digər formalarda əldə edilən valyuta hasilatı 

hesabına formalaşır.  
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AZƏRBAYCANIN BEYNƏLXALQ İQTİSADİ TƏŞKİLATLARA İNTEQRASİYASI 

 

Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini qazandıqdan sonra onun xarici iqtisadi siyasətinin 

mühüm istiqamətlərindən birini beynəlxalq maliyyə-kredit və iqtisadi qurumlarla əlaqələr təşkil etmişdir. Ötən 

dövr ərzində bu sahədə kifayət qədər iş görülmüşdür. Azərbaycan, demək olar ki, bütün nüfuzlu beynəlxalq 

qurumlara, o cümlədən 1992-ci ildə Beynəlxalq Valyuta Fonduna, Dünya Bankına, Avropa Yenidənqurma və 

İnkişaf Bankına, ÜTT, İslam İnkişaf Bankına, 1999-cu ildə Asiya İnkişaf Bankına üzv qəbul olunmuşdur. Siyasi 

istiqlaliyyət əldə edildikdən sonra Azərbaycanın iqtisadi inkişafının əsas məsələlərindən biri xarici iqtisadi 

əlaqələrin düzgün istiqamətdə qurulması zərurəti olmuşdur. Azərbaycan hazırda dünyanın 84 ölkəsi ilə 

qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Ölkənin iqtisadi potensialı, xammal və mineral ehtiyatlarla 

zənginliyi, təbii şəraiti və əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi əməkdaşlıq imkanlarını artırır.Son illər xarici 

iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən struktur və keyfiyyət dəyişikliklərinə əyani sübutdur və eyni zamanda, 

Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya əlaqələrinə qoşulmasının nümunəsidir. 

Açar sözlər: Azərbaycan, ÜTT, ticarət , dünya,  iqtisadiyyatı, beynəlxalq, təşkilat 
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İNTEGRATİON AZERBAİJAN TO İNTERNATİONAL ECONOMİC ORGANİZATİONS 

 

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. WTO, Azerbaijan became number of nearly all influential international organiza-

tions, including International Monetary Fund, World Bank, European Bank for Reconstruction and develop-

ment, and Islamic Development Bank in 1992, and Asian development Bank in 1999. After Azerbaijan gained 

political independence, one of the main tasks of economic development was the necessity of establishing for-

eign economic relations on the right track. Now, Azerbaijan 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. 

Keywords: Azerbaijan , WTO, trade, world, economy, international, economy,international 

organization.. 
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ИНТЕГРАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

После обретения государственной независимости Азербайджанская Республика в своей внеш-

ней политике стала уделять особое внимание связям с международными финансово-кредитными и 

экономическими организациями. За прошедший период в этой сфере было проделано достаточно ра-

бот. Можно сказать, что Азербайджан стал членом всех престижных международных организаций, 

включая Международный Валютный Фонд, ВTO, Мировой Банк, Европейский Банк Реконструкции и 

Развития, Исламский Банк Развития, а с 1999-го года и Азиатский Банк Развития. 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 стра-
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ны, сырьевые и минеральные запасы, природные условия и выгодное экономическое и географическое 

положение способствуют увеличению сотрудничества. 

Ключевые слова: Азербайджан, ВТО, торговля, мировая, экономика, международный, органи-

зация 

 

 

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxşahəli inkişafının təmin 

etmək üçün böyük üstünlüklər verə bilər. Məhz buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması 

şəraitində xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan bir çox həyati əhəmiyyətə malik siyasi və iqtisadi məsələlər baxımından dünyanın yaxın və uzaq, 

böyük və kiçik dövlətlərinin, beynəlxalq və regional təşkilatların diqqətini özünə cəlb edən bir qütbdür. 

Mühüm strateji əhəmiyyətli ərazidə yerləşən ölkəmizdə dünyanın nəhəng dövlətlərinin mənafeyi toqquşur, 

onlar arasında nüfuz dairəsi uğrunda dərin rəqabət mübarizəsi gedir. Azərbaycan Respublikası öz sosial-

iqtisadi inkişafında xarici ölicələrlə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinə can atır və beynəlxalq əmək 

bölgüsünün dərinləşməsindən irəli gələn üstünlüklərdən maksimum dəyərlənməyə çalışır. Siyasi istiqlaliyyət 

əldə edilməsi, inzibati-amirlik sistemindən bazar iqtisadiyyatı sisteminə keçilməsi, uzun müddət mövcud 

olmuş köhnə xarici iqtisadi əlaqələr sişteminə yenidən baxılması və bərabər hüquqlu, qarşılıqlı faydalı 

münasibətlərin yaradılması üçün mühüm zəmin təşkil edir.  

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyəti beynəlxalq, regional və 

yerli xarakterli iqtisadi təşkilatlara daxil olmaq və bununla da ictimai həyatın bütün sahələrində bu təşkilatlara 

inteqrasiya olunmaqdır. Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi siyasəti dedikdə, beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələrdə qarşıya qoyduğu məqsədlərin həyata keçirilməsinə yönəldilmiş fəaliyyəti nəzərdə tutulur. 

Xarici iqtisadi siyasət iqtisadi anlayış olub ümumi iqtisadi siyasətin tərkib hissəsidir və ölkənin sosial-

iqtisadi proqramı ilə bilavasitə əlaqədardır. Azərbaycan hökumətinin xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində qəbul 

etdiyi qərarlar iqtisadiyyatın bütün istiqamətlərinə təsirini göstərir. Bu gün beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 

makrosəviyyədə tənzimlənməsi, yəni çoxtərəfli mexanizmlər və ya razılaşdırılmış hərəkətlər vasitəsilə 

bütövlükdə sistemin idarəedilməsi daha böyük əhəmiyyət kəsb etməyə başlamışdır. Makrosəviyyədə 

problemlərin obyektiv həlli ya çoxtərəfli, ya da üstmilli tənzimlənmə mexanizmlərinin olmasını tələb edir. 

Məhz belə bir şəraitdə beynəlxalq iqtisadi təşkilatların beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində ən 

aktiv və çoxnövlü vasitələrdən olmasını və dünyanın iqtisadi siyasətində əsas rol oynamasını xüsusi olaraq 

qeyd etmək lazımdır. Beynəlxalq iqtisadi əməkdaşlığın inkişafı ilk növbədə ölkələrin qarşılıqlı əlaqələrinin 

genişləndirilməsini tələb edir ki, bu zaman da əsas istiqamətlərdən biri beynəlxalq iqtisadiyyatı tənzimləyən 

müxtəlif təşkilatlarla əlaqələri genişləndirməkdən ibarət olmalıdır. Azərbaycan da müstəqillik qazandığı ilk 

illərdən etibarən beynəlxalq təşkilatlarla əlaqələr qurmağa və bu əlaqələri dərinləşdirməyə çalışmışdır.  

Cəmiyyətin inkişafının bütün dövrlərində beynəlxalq təşkilatlarn rolu inkar olunmazdır. Beynəlxalq 

təşkilatların əsas məqsədi ölkələr arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək, azad bazar iqtisadiyyatına keçid 

məqsədilə az inkişaf etmiş ölkələrdə iqtisadi inkişaf və yenidənqurmanı müdafiə etmək, maliyyə sabitliyini 

qorumaq, dünya ticarətini çoxtərəfli, bərabərhüquqlu əsasda genişləndirmək, qarşılıqlı maraq doğuran 

məsələlər üzrə müvafiq layihələr hazırlamaq, iqtisadiyyatı transformasiya olunan ölkələrə kömək məqsədilə, 

həmçinin bir sıra inkişaf etmiş ölkələrdə inkişafı və yenidənqurmanı müdafiə etmək, maliyyə və dünya 

ticarətini çoxtərəfli, bərabər hüquqlu əsasda genişləndirmək, nəzərə alınmaqla əməkdaşlığın əsas 

istiqamətlərini və mexanizmini müəyyən etməkdən ibarətdir . Azərbaycan Respublikası dövlətlərarası 

beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin çoxtərəfli əsasda tənzimlənməsini təmin edən beynəlxalq müqavilə və sazişlərlə 

qoşulmaqla beynəlxalq və regional iqtisadi təşkilatlarla aktiv əməkdaşlığını qurdu bu əməkdaşlığı inkişaf 

etdirdi, həmçinin xarici siyasətində çoxtərəfli əsasda beynəlxalq ticarət - iqtisadi əlaqələrinin tənzimlənməsinin 

qanunvericilik bazasının formalaşmasını təmin etdi və bu istiqamətdə özünün istinad nöqtəsini tapmış oldu. 

Azərbaycan hazırda dünyanın 84 ölkəsi ilə qarşılıqlı iqtisadi-ticarət əlaqələrinə malikdir. Ölkənin 

iqtisadi potensialı, xammal və mineral ehtiyatlarla zənginliyi, təbii şəraiti və əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi 

əməkdaşlıq imkanlarını artırır. 
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Göstərilən faktlar son illər xarici iqtisadi fəaliyyət sahəsində baş verən struktur və keyfiyyət 

dəyişikliklərinə əyani sübutdur və eyni zamanda, Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya 

əlaqələrinə qoşulmasının nümunəsidir. 

Xarici ölkələrlə iqtisadi əməkdaşlıq Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının çoxşahəli inkişafının təmin 

etmək üçün böyük üstünlüklər verir. Məhz buna görə Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının formalaşması 

şəraitində xarici ölkələrlə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr və bu əlaqələrin inkişafı böyük əhəmiyyət kəsb edir[1 , 

s.28].  

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinin əsas xüsusiyyəti beynəlxalq, regional və 

yerli xarakterli iqtisadi təşkilatlara daxil olmaq və bununla da ictimai həyatın bütün sahələrində bu təşkilatlara 

inteqrasiya olunmaqdır.  Müstəqillik bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın ilk əməkdaşlıq münasibətləri əldə 

etdiyi beynəlxalq iqtisadi təşkilatları aşağıdakılardır:  

İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) – 8 dekabr 1991-ci il;  

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (EKO) – fevral 1992-ci il;  

Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Beynəlxalq Yenidənqurma və 

 İnkişaf Bankı – 1992 - ci il;  

Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı (QİƏT) – 1993-cü il;  

Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (keçmiş QATT) müşahidəçi statusunda 1993-cü il;  

Müstəqil Dövlətlər Birliyi (MDB) – 1993-cü il;  

Avropa Şurası – 25 yanvar 2001-ci il.   

Azərbaycan dünyanın müsəlman respublikalarından biri olduğu üçün bir neçə beynəlxalq islam 

təşkilatlarına da üzv olmuşdur. Bunlardan ən nüfuzlusu və daha çox iştirakçı üzv ölkələrin sayına görə bütün 

islam dünyası ölkələrini (28 ölkə) özündə birləşdirən İslam Konfransı Təşkilatıdır (İKT). İslam Konfransı 

Təşkilatı müstəqillik əldə etdikdən sonra inteqrasiya oldunduğumuz ilk regional səviyyəli təşkilatdır. Bu 

təşkilat Asiya və Afrika regionunun 50 müsəlman ölkəsini özündə birləşdirən dövlətlərarası təşkilatdır. İslam 

Konfransı Təşkilatının əsası 1969-cu ildə müsəlman ölkələrinin dövlət və hökumət başçılarının iştirakı ilə 

Rabat şəhərində (Mərakeşin paytaxtı) qoyulmuşdur. Təşkilat 1972-ci ildən rəsmi şəkildə təsis edilib, onun 

nizamnaməsi üzv ölkələr tərəfindən qəbul olunubdur. Azərbaycan Respublikası da müstəqillik əldə etdikdən 

sonra, 1991-ci ilin dekabr ayının 8-dən həmin təşkilatın üzvüdür[2 ,s. 47]. Həmin vaxtdan bu günə kimi də 

iştirakçı ölkə kimi İKT-nın bütün samit və konfranslarında fəal iştirak edir və qəbul olunan qətnəmələrin 

tələblərindən irəli gələn məsələləri yerinə yetirir. Bundan əlavə Azərbaycan Respublikası İKT-nın iqtisadi və 

ticarət, sosial və mədəni istiqamətli yerli, regional və beynəlxalq səviyyəli komitələrində fəal təşkilati fəaliyyət 

həyata keçirir.  

İslam İnkişaf Bankı və İslam Həmrəylik Fondu ilə Azərbaycan Respublikasının millli iqtisadiyyatının 

üç müxtəlif sahəsinə invesyisiya vəsaitləri və kapital qoyuluşları yatırmışlar. Beləki, həmin xarici kapital və 

investisiya vəsaitləri kənd təsərrüfatının inkişafı üçün əsasən meliorasiya və su təsərrüfatı sahəsinə 

yönəldilmişdir. Mil-Muğan kollektorunun və Samur-Abşeron kanalının yenidən qurulmasına 1997-ci ildə 

müvafiq ardıcıllıqla 5,0 milyon dollar və 867,2 milyon dollar kredit ayrılmışdır.  

Azərbaycan dövlətinin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasında İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (EKO) 

da xüsusi rolu vardır. Təşkilata aşağıdakı ölkələr daxildir:  

1. Azərbaycan Respublikası;  

2. İran İslam Respublikası;  

3. Türkiyə Cumhuriyyəti;  

4. Əfqanıstan;  

5. Pakistan;  

6. Qırğızıstan;  

7. Özbəkistan;  

8. Türkmənistan;  

9. Qazaxıstan;  

10. Tacikistan.  

Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Şimali Kipr Türk Respublikası təşkilatın texniki komitələrinin təşkil 

etdiyi tədbirlərində səs vermək hüququu olmadan iştirak edə bilər. Təşkilatın baş katibliyi İran İslam Respu-
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blikasının paytaxtı Tehran şəhərində yerləşir. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına rəhbərlik etmək üçün hər 4 ildən 

bir təşkilata üzv olan dövlətlərin nümayəndələri arasından «Baş katib» seçilir.  

İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının tərkibidə proqram, tədbir və layihələrinin icrasına fəaliyyət həyata 

keçirən 8 komitə nəzarət edir. Bu komitələrdə iştirakçı ölkələrin inkişaf perspektivlərində mühüm rol oynaya 

bilən layihə və proqram standartları işlənib hazırlanır, onlara uzunmüddətli inkişaf perspektivlərini, region dö-

vlətləri üçün əhəmiyyətə malik olan prioritet sahələrini müəyyənləşdirir[3 , s.76].Azərbaycan dövləti Qara 

dəniz İqtisadi Əməkdaşlığının (QİƏ) təsisçilərindən biridir.  

1991-ci ildə SSRİ-nin dağılmasından sonra o vaxt ki, Rusiya SSR-sinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 

Minskdə Müstəqil Dövlətlər Birliyi yaradılmışdır. Bu qrupa münasibət Azərbaycan Respublikasında birmənalı 

deyildir. Çünki o dövrdə SSRİ-nin tərkibində olan bəzi respublikalar Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olmağa 

qəti etirazlarını bildirmiş (Pribaltika respublikaları olan Latviya, Litva və Estoniya), digərləri isə tərəddüdlü 

mövqelərində qalmışlar. Rusiyanın özündə də Müstəqil Dövlətlər Birliyinə münasibət və onun gələcəyinə 

ümid müxtəlifdir, çünki Müstəqil Dövlətlər Birliyi olduqca böhranlı, problemli və mürəkkəb olan inte-

qrasiyadır. Azərbaycan 4 iyun 1993-cü il hadisələrindən sonra həmin ilin sentyabrın 20 - də MDB üzvü 

olmuşdur[4 ,s. 91]. 

MDB yaradıcıları belə hesab edir ki, Moskvanın nüfuzunu artırmaq və milli dövlətlərin fövqündə du-

ran qurumlar yaratmaq, gələcəkdə SSRİ - ni bərpa etmək üçün inteqrasiyadan istifadə etmək lazımdır. Digər 

qrupa görə, MDB - yə daxil olan dövlətlər arasında əlaqələri imkan daxilində federativ əsasda qurmaq lazımdır 

ki, gələcəkdə onun təməlində SSRİ - ni bərpa etmək mümkün olsun. Sonuncu qrup isə müasir dünyada gedən 

milli dövlətçilik və inteqrasiya proseslərini dərk edərək MDB-yə müyafiq ölkələrin inteqrasiyası kimi baxır[4 

,s. 124].  

Mövcud şərait sonuncu qrupun istəklərini ön plana çıxarır. Yaxın qonşularımız olan və geniş iqtisadi 

əlaqələrimizin olduğu Rusiya, Gürcüstan, Orta Asiya dövlətləri ilə regional əməkdaşlıq məsələlərini də 

diqqətdən qaçırmaq olmaz. Yaxın xarici ölkələrlə müxtəlif səviyyəli əlaqələrin qurulması zəruridir. Bu Kon-

sepsiya xarici siyasətdə iqtisadi amilin gücləndirilməsinə səbəb olmuşdur və Azərbaycanın beynəlxalq 

aləmdəki bütün fəaliyyətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir.  

Azərbaycan Respublikası 1992-ci ildən Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Beynəlxalq Yenidənqurma 

və İnkişaf Bankının üzvüdür. BVF-nun Bakı şəhərində nümayəndəliyi fəaliyyət göstərir.  

Azərbaycan Respublikası XXI əsrin astanasında beynəlmiləşmə və inteqrasiya proseslərinidəki öz ink-

işafını davam etdirməklə yadda qaldı və yeni əsrdə də bu inkişaf tempindəki naliyyətləri ilə davam etdirdi. 

Beləki, 2001-ci ilin yanvar ayının 27-sində Avropa Şurasının Parlament Asambleyasına 43-üncü dövlət kimi 

üzv qəbul olunmuşdu. Baxmayaraq düşmənimiz Ermənistan da həmin ildə Avropa Şurasına üzv qəbul olun-

muşdur (44-üncü yerdə), onu da qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistandan daha qabaq üzv qəbul 

olunmuşdur. Bunu Azərbaycan iqtisadiyyatının regional iqtisadi inteqrasiyada gercəkləşmiş uğuru kimi 

göstərmək olar[5 ,s. 48].  

Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının bir istiqaməti də ölkəyə xarici kapital ixracıxdır. 

Xarici kapital qoyuluşu 15 yanvar 1992-ci ildə ―Xarici investisiyaların qorunması‖ haqqında Azərbaycan 

Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. Ölkədə investisiya qoyuluşlarının hüquqi və iqtisadi prinsipləri 

müəyyən edilmişdir. Qanunçuluq Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici maddi və maliyyə ehtiyatlarının, qabaqcıl 

texnika və texnologiyaların, idarəetmə təcrübəsinin cəlb olunmasına, onlardan səmərəli istifadə olunmasına 

yönəlmişdir və xarici investorların hüquqlarının müdafiəsinə təminat verir. Xarici kapitalın cəlb olunması üçün 

edilən güzəştlər ölkəyə investisiya axını üçün təməl qoymuşdur. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin proqnozlarına 

əsasən Azərbaycanın ildə təxminən 20 - 25 mlrd. dollarlıq xarici kapitala ehtiyacı vardır[3 ,s. 174].  

―Əsrin müqaviləsi‖ olan məlum neft kontraktlarından sonra milli iqtisadiyyatın inkişafının neft amili 

üzərində qurulması təzahürləri müşahidə olunmalıdır. Belə ki, ölkəyə daxil olmuş xarici kapitalın mühüm 

hissəsi neft müqavilələri ilə bağlıdır.  

Azərbaycan xarici investisiyaların cəlb edilməsi sahəsində bəzi tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurətini 

üzə çıxarmışdır. İlk növbədə, dövlətin apardığı iqtisadi siyasətdən asılı olaraq, maraq və məqsədlərini tam 

ifadə edən dövlətin marağı ilə tarazlaşdırılmış ümumi investisiya proqramı hazırlanmalı və bu proqramı həyata 

keçirən səlahiyyətli dövlət orqanı yaradılmalıdır. Bu proqramın həyata keçirilmə metodları aydınlaşdırılmalı və 

iqtisadiyyatın bütün sahələrinə kapital qoyuluşu istiqamətində fəaliyyət göstərilməlidir. Xarici dövlətlərin in-
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vestisiya təcrübəsi təhlil olunaraq ondan istifadə olunmalıdır. Ölkədə özəlləşdirmə prosesi sürətləndirilməli, 

sabit investisiya mühiti yaradılmalıdır.  

İqtisadi müstəqillik və suverenlik əldə etdikdən sonra Azərbaycanın qarşısında dünya təsərrüfat 

sisteminə inteqrasiya olmaq imkanları açıldı. Hazırda Azərbaycan getdikcə xarici dünyaya daha çox açılan bir 

öklə olmaqla dünya ictimayyəti ilə aktiv iqtisadi, siyasi, elmi-texniki, mədəni və siyasi əlaqələr qurur ki, 

bunların da arasında xarici ticarət mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ölkənin mövcud təbii-iqtisadi ehliyatlarından məqsədli istifadənin təşkil edilməsi : beynəlxalq iqtisadi 

əlaqələr sistemində xarici ticarətin səmərəliyinin artırılmasının əsas prinsiplərindən biri təbii-iqtisadi 

ehtiyatlardan məqsədli istifadənin təşkil edilməsi olmalıdır. Hər bir ölkə rəqabət üstünlüyü əldə etdiyi 

sahələrdə mövcud imkanları səfərbər etməklə beynəlxalq bazarlara sərbəst çıxışını təmin edə bilər.  

İnkişaf yolunda olan ölkələrin əksəriyyətində olduğu kimi, respublikamız da özünün zəngin təbii 

ehtiyatlarını beynəlxalq bazarlara çıxarmaqla digər istehsal sahələrinin inkişafına da təkan verə bilər. Təbii 

olaraq həmin ehtiyatların məhdudluğu şəraitində ölkəmizin xammal ixracatçısından hazır məhsulların satıcısı 

rolunda çıxış etmələri daha məqsədəuyğundur. Ölkəmiz özünün müstəqilliyini qazandıqdan sonra 

investisiyaların ölkəyə cəlb edilməsı sahəsində yürütdüyü «açıq qapı» siyasəti nəticəsində, xüsusilə zəngin 

karbohidrogen ehtiyatlarının işlənməsi və bunların beynəlxalq bazarlara çıxarılması sahəsində xeyli 

irəliləyişlər əldə etmişdir. Təbii olaraq ölkəmiz gələcək iqtisadi inkişafının əsas istiqamətlərini 

müəyyənləşdirərkən bu əməliyyatlardan əldə olunan gəlirlərin digər sahələrin də tarazlı inkişafına yönəltməsi 

xarici ticarət əlaqələrinin də genişləndirilməsinə təkan verəcəkdir. 

Ölkənin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin genişləndirilməsi, dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının 

sürətləndirilməsi və beynəlxalq əmək bölgüsündə fəal iştirakı bu sahədə mövcud qanunvericiliyin beynəlxalq 

standartların tələblərinə uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Daxili bazarın qorunması fəaliyyətinin 

stimullaşdırılmasına yönəldilən tədbillər xarici ticarətin tənzimlənməsi sahəsində görülən işlərdən bilavasitə 

asılıdır. Ölkəmizin dünya təsərrüfat sisteminə sürətlə qovuşduğu bir dövrdə beynəlxalq ticarət-iqtisadi 

təşkilatlarda bərabər hüquqlu üzvü kimi istirakını təmin etmək üçün milli qanunvericiliyin Ümumdünya 

Ticarət Təşkilatı (ÜTT) Avropa İqtisadi Birliyi və digər təşkilatların qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılması vacib 

məsələlərdəndir. Müasir dövrdə ölkəmizin iqtisadi inkişaf strategiyasında xarici iqtisadi fəaliyyəti yenidən 

qurmaq, təkmilləşdirmək və tənzimləmək üçün milli iqtisadiyyatın ixrac yönümünə uyğun formalaşdırılması 

və idxalı əvəz edən istehsal sahələrinın yaradılması məsələləri başlıca prioritetlər olaraq müəyyən edilmişdir. 

Bu istiqamətdə işlərin sürətləndirilməsi məqsədilə bir sıra fərmanlar imzalanmış, Dövlət Proqramları qəbul 

edilmiş və idarəetmə sahəsində təkmilləşdirmələr aparılmışdır [8,s. 33]. 

Göründüyü kimi, ölkələrin beynəlxalq əmək bölgüsündə fəal fəaliyyəti və xarici ticarət əlaqələrinin 

səmərəliliyinin artırılması yuxarıda qeyd olunan prinsiplərə əməl etməklə kompleks fəaliyyət proqramlarının 

hazırlanmasını və tətbiq edilməsini tələb edir. 

Xarici ticarətin inkişafın dinamikası və meyllərinin kompleks tədqiqatı zamanı ixrac-idxal 

əməliyyatlarının ölkə-coğrafi strukrunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici ticarətin, xüsusilə də 

ixracın coğrafi strukturunun öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Xarici ticarətin, xüsusilə də ixracın 

coğrafiyasına görə xarici ticarətin münasibətlərindəki prioritetlər barədə fikir yürütmək olar. Müstəqilliyin ilk 

illərdində ənənəvi ticarət əlaqələrinin coğrafi strukturunda köklü dəyişiklər baş verdi. 1990-2004-cü illərdə 

MDB ölkələrinin ixracda payı 92.3%-dən 17%-ə, idxalda xüsusi çəkisi isə 71.5%-dən 34.3%-ə düşüb.Uzaq 

xarici ölkələrin Azərbaycanın xarici ticarət əlaqələrində payı isə müvafiq olaraq 7.7%-dən 83%-ə və 28.5%-

dən 65.7%-ə yüksəlib.Göstəricilər uzaq xarici ölkələrin xarici ticarət münasibətlərində xüsusi çəkisinin 

dayanıqlı templərlə artdığını göstərir ki, buda Azərbaycanın xarici ticarətinin müstəqillik illərində nümayiş 

etdirdiyi xarakterik meyllərdən biridir[5 ,s. 54]. 

Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin, o cümlədən Azərbaycanın xarici iqtisadi strategiyasının əsas prioritet 

istiqamətlərindən biri onların müasir dünya təsərrüfat proseslərinə aktiv şəkildə qoşulmaları, qlobal geoiqtisadi 

məkanda baş verən yeni meyllərə adekvat şəkildə reaksiya verməkdən ibarətdir. Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi 

baxımından xarici iqtisadi əlaqələrin bu keçid ərəfəsində dövlət tərəfindən nəzarətdə saxlanılması, o cümlədən 

də tənzimlənməsi məqsədə uyğundur və tədqiqat materialları bir daha göstərirki, respublika rəhbərliyi real 

gerçəklik prizmasından baxıldıqda müstəqillik dövründə ölkənin xarici iqtisadi fəaliyyətinin prioritetlərinin və 

strateji istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi   istiqamətində kompleks fəaliyyət göstərmişdir. 
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Respublikamızın üzv olduğu beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq etdiyi ölkələrlə artıq neçə 

illərdir ki, ticarət əlaqələri qurulmuşdur. Bu əlaqələr bəzi ölkələrlə daha geniş, digərləri ilə isə nisbətən zəif 

qurulmuşdur. Gələcəkdə ölkəmizin xarici ticarət dövriyyəsində həmin ölkələrin payının artırılması nəticəsində 

bu əlaqələri daha da effektiv qurmaq mümkündür. 

Azərbaycanın xarici iqtisadi münasibətlərinin və əlaqələrinin məzmunu və əsas istiqamətlərini ifadə 

edən bu cəhətlərin hər biri ölkənin gələcək inkişafında fəaliyyət proqramının tərkib hissəsi olmalıdır. 

Azərbaycanın xarici iqtisadi inteqrasiya əlaqələrinin formalaşmasında daha faydalı və səmərəli iqtisadi 

münasibətlərin yaradılmasına üstünlük verilməlidir. Əgər göstərilən prinsip əsasında inteqrasiya prosesi həyata 

keçirilərsə, respublikanın inkişafında böyük nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. 

Nəticə.Azərbaycan dövlətinin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyasının mühüm istiqamətlərindən biri də 

onun beynəlxalq iqtisadi təşkilatların işində iştirakıdır. Ölkənin İslam Konfransı Təşkilatına, Qara Dəniz 

İqtisadi Əməkdaşlığına, EKO-ya, Beynəlxalq Bərpa və İnkişaf Bankına, MDB-yə, İslam İnkişaf Bankına və bir 

sıra başqa beynəlxalq təşkilatlara üzv olması, onlarla müvafiq əlaqələrin yaradılması və əməkdaşlıq etməsi 

dünya iqtisadiyyatında inteqrasiyanın uğuru kimi qiymətləndirilməlidir.  

90-cı illərin əvvəllərində əsasən siyasi xarakter daşıyan və keçmiş SSRİ ölkələri arasında dövlətlərarası 

münasibətlərin qurulması məqsədini daşıyan Müstəqil Dövlətlər Birliyi hazırda daha çox üzv ölkələr arasında 

iqtisadi inteqrasiyanın konkret çərçivələrinin müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdir. Azərbaycan Respublikası bir 

sıra MDB ölkələri ilə azad ticarət rejimini yaratmış, sərbəst sərmayə üçün hüquqi baza tərtib olunmuşdur. 

Əgər XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan bir neçə yaxın ölkəyə balıq, kürü, neft və ipək çıxarırdısa, 

hazırda Azərbaycan dünyanın çox ölkəsi ilə ticarət edir.  

Azərbaycan xarici ölkələrə neft, neft məhsulları və avadanlıqlar, pambıq lifi, tütün, spirtli içkilər 

(şərab), soyuducu və kondisionerlər, əlvan metallar və kimya məhsulları göndərir, əvəzində isə ərzaq 

məhsulları (yağ, un, şəkər, taxıl, sitrus meyvələr), avtomobil və sənaye avadanlıqları, metal və meşə 

materialları, yüngül sənaye malları (parça, paltar, ayaqqabı), mineral gübrə və məişət əşyaları alır.Azərbaycan 

gələcəkdə xammal əvəzinə daha çox hazır sənaye məhsulları ixrac etməyi planlaşdırır. 

Azərbaycan Respublikasında və beynəlxalq iqtisadi təşkilatlarla əməkdaşlıq edən bütün ölkələrdə 

denokratiyanın bərqərar olmasında iqtisadi vəziyyətin yaxşılaşdırılmasında bazar iqtisadiyyatına keçidin 

tamamlanmasında, qanunvericiliyin Avropa standartları ilə sərmayə qoyuluşlarının təmin olunmasının böyük 

təsiri olmuşdur.  
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Mövcud dünya  təcrübəsi göstərir ki, iqtisadi sistemin normal fəaliyyətinin təmin edilməsində dövlət 

həlledici rol oynayır. Bu baxımdan dövlətlə iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsinin, dövlətin iqtisadiyyata 

müdaxiləsinin hüdudlarının müəyyən edilməsi, müasir dövrdə iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin başlıca 

problemi hesab olunur. Bunun üçün bir sıra mövcud nəzəriyyyələr olsada  ancaq bu nəzəriyyələrin özlərinində 

aralarında müəyyən ziddiyətlər mövcuddur. iqtisadi sistemlərin böyüy əksəriyyətində dövlət iqtisadiyyata 

müdaxilə edir və bu müdaxilə, bazarın çatışmazlıqlarının aradan qaldırilmasına yönəldilir, buda bir növ 

dövlətin necə əsas rol oynadığı açıq şəkildə büruzə verir. 

Dövlətin iqtisadiyyata təsiri, daha çox onun həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin strukturunda öz əksini 

tapır. Onlara makroiqtisadi siyasət, pul-kredit siyasəti, büdcə-vergi siyasəti, investisiya siyasəti, sosial siyasət, 

regional siyasət, xarici iqtisadi siyasət aid edilə bilər. Dövlət proqramları son nəticəni əldə etmək üçün 

ehtiyatların bir növ səfərbərliyini özündə əks etdirir. Bu zaman dövlət proqramlar vasitəsilə müəyyən dövr 

ərzində mövcud çatışmazlıqları aradan qaldırılmasına nail olur. Dövlət öncədən düşünülmüş planlar həyata 

keçirən tədbirləri təyin etməklə iqtisadiyyata məqsədyönlü təsir göstərir. Bu zaman dövlət tərəfindən qəbul 

olunan planlar iqtisadi və sosial inkişafın  müəyyən sahələrini əhatə edə bilər. Proqramlar vasitəsilə dövlət 

inkişafa nail olur. Bazar iqtisadiyyatında dövlət sahibkarlığının rolu kəskin artır. Müxtəlif dövlətlərdə  
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sahibkarlığın həcminin müxtəlif olmasına baxmayaraq onun dövlət iqtisadiyyatında mövcud olan problemləri 

həll etməyə çalışır. Dövlət sahibkarlığda dövlət müəssisələrinin fəaliyyət ilə iştirak edərək  ölkədə zəruri olan, 

daha çox əhəmiyyət kəsb edən və əhalinin tələbatını ödəməyə yönəlmiş məhsulların istehsal olunmasına şərait 

yaradır. Ancaq onuda qeyd edim ki heç də həmişə iqtisadiyyatda dövlət əhəmiyyəti olan və ölkənin ərzaq 

təhlükəsizliyi üçün vacib sayılan müəssisələr fəaliyyət göstərir ki, onlar yüksək rəqabət qabiliyyətli deyillər. 

Bu müəssisələrin fəaliyyət göstərməsini və davamlı inkişafını təmin etmək üçün dövlət sifarişlər anlayışından 

geniş istifadə edir. Eyni zamanda bu tip  dövlət sifarişlərinin əksəriyyəti  ölkə üçün zəruri olan, lakin 

sahibkarlar tərəfindən istehsal edilməsi əlverişli olmayan məhsulların istehsal edilməsi üçün tətbiq edir. Bazar 

iqtisadiyyatında dövlətin tənzimlənməsi, eyni zamanda genişmiqyaslı satınalmalar vasitəsilə həyata keçirilir. 

Bu zaman sifarişlər bazarında müqavilə münasibətləri formalaşır. Bu mürəkkəb əlaqələr mexanizminin əsasını 

əsasən müqavilə sistemi və dövlətin satınalmaları təşkil edir. Hökumət, dövlət sifarişlərini əsas alət kimi 

istifadə etməklə özünün sosial-iqtisadi məsələlərini həll edir. Məcmu tələbin artımı, təsərrüfat bu və ya digər 

sahələrinin inkişafına nail olur, rəqabət qabiliyyəti yüksək olmayan lakin ölkə iqtisadiyyatı üçün əhəmiyyətli 

olan müəssisələrin fəaliyyətini davam etdirməyə imkan verir. Dövlət sifarişçiləri vasitəsilə o ən iri istehlakçı 

simasında çıxış edir və bazar iqtisadiyyatının inkişaf edilməsi üçün tələbin artımının mühüm amilinə çevrilir. 

Eyni zamanda dövlət sifarişləri yerinə yetirilməsində alət rolunu oynayır. Dövlət satınalmaları əmtəə və 

xidmətlər bazarında, istehsal amilləri bazarında, birbaşa satın alınma formasında həyata keçirilir. Birbaşa 

satınalma vasitəsilə bazarda mövcud olan əmtəələrin alınması, qabaqcadan sifariş vasitəsilə isə unikal 

əmtəələrin (xüsusilə hərbi) alınması həyata keçirilir. Dövlət sifarişləri müxtəlif səviyyəli bazarlarda həyata 

keçirilə bilir. Dövlət sifarişlərinin formalaşması zamanı əsas prinsiplərə əməl edilməlidir: qənaətlilik, 

səmərəlilik. 

Bundan başqa dövlət maliyyə sənaye qrupları və şirkətlər yaratmaqla , ölkədə investisiya fəaliyyətinin  

həyata keçirilməsinə nail ola bilər. Şirkətlərin yaradılması onun iştirakçılarına aşağıdakı amillər hesabına 

fəaliyyətlərini genişləndirməyə imkan verir. Səhmlərin alınması ilə onlar firmalar üzərində nəzarəti ələ 

keçirmək, iri şirkətlər vasitəsilə kommersiya fəaliyyətini həyata keçirirlər, dövlətlə özəl işlətmələr arasında 

iqtisadi əlaqələri möhkəmləndirmək, risklərin səviyyəsini azaltmaq mümkün olur. Ümumiyyətlə, maliyyə 

qrupları ölkədə yüksək texnoloji sistemə aid olan müəssisələrin birləşdirilməsi məqsədilə yaradılır. Bu da 

həmin sferalarda istehsalın elmi-texniki səviyyəsini yüksəltməyə lazımı  şərait yaradır. Bu zaman digər məqsəd  

xarici investorların cəlb edilməsi hesab oluna bilər. İnvestorların cəlb olunması birbaşa faiz dərəcələri ilə 

qarşılıqlı asılı olduğu üçün bu amil daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Mövcud mülkiyyət hüquqlarının 

müdafiəsini həyata keçirmək üçün  dövlət tərəfindən müəyyən qanunların, hüquqi aktların qəbul edilməsi 

zəruridir. Ölkəmizdə də (Xarici investisiyaların qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu 

1992-ci il) investisiya fəaliyyəti və xarici investisiyaların qorunması haqqında qanunlar qəbul olunmuşdur. Bu 

qanunlara əsasən investorların vəsaitləri milliləşdirilə bilməz. Yəni dövlət hər bir investora vəsaitlərini hara və 

hansı həcmdə qoymağa qeyri qanuni şəkildə müdaxilə etmir. Məhdud hallarda bəzi sahələrə investisiya 

qoymaq üçün dövlət hakimiyyət orqanlarından (Nazirlər Kabineti və Milli Məclisdən və ya digər əsas 

səlahiyyətli maliyyə qurumlarından) razılıq almaq tələb olunur. Lakin elə sahələr də var ki, dövlətin milli 

təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən bu sahələrə investisiya qoyulması qanunla qadağan olunmuşdur və bu hala 

daimi diqqət yetirilir. İnvestisiya fəaliyyətini tənzimləmək üçün dövlət vergi və kredit dərəcələrinin, texniki-

sanitar-gigiyenik normaların, arxitektur normaların dəyişdirilməsini həyata keçirir. Eyni zamanda investisiya 

ilə yığım arasında birbaşa əlaqələr mövcuddur. Yığım iqtisadiyyatda birbaş sızıntılar kimi qiymətləndirilir ki 

bunu da kompensasiya etmək məqsədilə dövrüyəyə əlavə vəsaitləri investisiya formasında daxil edırlər. Belə 

ki, əhalisinin gəliri az olan ölkələrdə məcmu gəlir əsasən əhalinin istehlak tələbini ödəmək üçün istifadə 

edildiyindən, onun çox az hissəsini  investisiya kimi müəssisənin inkişafına yönəlymək mümkün olur. Məcmu 

gəlir tədricən artdıqca tələbin sturukturu da dəyişir (Engel qanunu). Lakin yenidən həmin vəsaitlər 

iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına investisiya kimi ötürülür. Müəyyən müddətdən sonra əhalinin 

gəlirinin artmasına baxmayaraq onun tələbi əvvəlki səviyyədə qalmır, azalır və nəticədə vəsaitlər müəssisəyə 

investisiya kimi deyil, əhalinin əlində yığım kimi formalaşır. Məhz bu vəsaitləri investisiya kimi iqtisadiyyata 

yönəltmək bankların üzərinə düşür. Ona görə də Keynsin ―Multiplikator nəzəriyyəsi‖-nə əsasən ÜDM-lə 
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investisiya arasında əlaqə mövcuddur.  Dövlətlə iqtisadiyyatın qarşılıqlı əlaqəsi və dövlətin iqtisadiyyata təsiri 

3 istiqamətdə həyata keçirilir. Bunlar səmərəliliyin artırılması, bərabərliyin təmin edilməsi və makroiqtisadi 

sabitliyin stimullaşdırılmasıdır. Yəni dövlət iqtisadiyyatın əks təsirinə müvafiq olaraq müdaxilə siyasəti yerinə 

yetirməklə iqtisadi inkişafa təkan verir, dövlətin iqtisadiyyatı özünə tabe etdirmək cəhdi iqtisadi durğunluğa 

aparır, dövlət iqtisadi inkişafa bu və ya digər sahədə təsir göstərməklə onu deformasiyaya uğradır ki, bunun 

özü də inkişafda yeni və yaxud müsbət meyillərin yaranmasına gətirib çıxarır. Bununla bərabər əksər azad 

ticarət ,bazar iqtisadiyyatını həyata keçirən ölkələr də dövlətin bazara azda olsa müdaxiləsi saxlanılır. Bazar 

iqtisadiyyatında dövlət fəaliyyətinin  mümkün təsirini fərqləndirməklə onun rolunu müəyyən etmək 

mümkündür.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə obyektlərinə  iqtisadi tsikllər, 

iqtisadiyyatın sahə, təkrar istehsal , məşğulluq və kadırların hazırlanması, əhalinin gəlirləri və həyat səviyyəsi , 

sosial və əmək münasibətləri, əhalinin müdafiəsi mexanizmi, pul dövriyyəsi, qiymətlərin səviyyəsi və 

antiinflyasiya prosesləri,İnvestisiya aktivliyi,elmi-tədqiqat və təcrübə-layihə işləri,rəqabət şəraiti və antiinhisar 

tədbirləri,tədiyyə balansı,ətraf mühit,xarici iqtisadi əlaqələr və s. aiddir Dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləmə 

subyektlərinə aiddir: 

 • İqtisadi maraqların daşıyıcıları: yəni müəyyən qruplarda birləşən əhali. Məsələn: tələbələr, 

sahibkarlar və s. 

 • İqtisadi maraqları ifadə edənlər: Bura iqtisadi maraqların daşıyıcılarının fikir və tələblərini ifadə 

edən təşkilatlar, qruplar aiddir. Məsələn: Tələbə-Gənclər Təşkilatı, Həmkarlar İttifaqı və s.  

 • İqtisadi maraqların icraçıları: Bura dövlət orqanları, hakimiyyət institutları (nazirliklər, komitələr, 

idarələr və təşkilatlar və s.) aiddir.   

Bazar iqtisadiyyatında dövlət tənzimləmə vasitələrinə üstünlük verərək ölkənin sosial iqtisadi inkişafı 

proqnozlaşdırır;  

-iqtisadiyyatın strukturunun yenidənqurulmasını həyata keçirir;  

-özəlləşdirmə yolu ilə mülkiyyətin çoxnövlülüyünü reallaşdırır; 

-antiinhisar tənzimləmə tədbirlərini tədbiq edir;  

-əlverişli investisiya mühiti formalaşdırır;  

-elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərinin reallaşdırılması təmin edir, pul tənzimlənməsini həyata -

keçirir, dövlətin maliyyə-vergi siyasəti reallaşır; 

-istehsal qüvvələrinin yerləşdirilməsini təyin edir; əhalinin sosial müdafiə və təminatını həyata keçirir;  

-dövlət satınalmaları müəyyənləşdirilir;  

-xarici iqtisadi fəaliyyət istiqamətlərini təyin edir;  

ətraf mühitin mühafizəsi və resurslara qənaəti təmin edir və bütün bu proseslərin hüquqi bazasını 

yaradaraq təkmilləşdirir. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin iqtisadiyyata təsirinin maksimal və minimal 

həddləri mövcuddur. Müdaxilənin minimal həddi dedikdə, dövlətin iqtisadiyyatı tənzimləməklə bağlı həyata 

keçirdiyi 3 funksiya nəzərdə tutulur. Bunlar aşağıdakılardır:  

-əhalini ictimai məhsullarla təmin etmək;  

-iqtisadiyyatı lazımi pul kütləsi ilə təmin etmək; 

-xarici effektləri tənzimləmək.  

Dövlətin iqtisadiyyata maksimal həddi, hər şeydən əvvəl, onun həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin 

strukturunda öz əksini tapır. Onlara makroiqtisadi siyasət, pul-kredit siyasəti, büdcə-vergi siyasəti, investisiya 

siyasəti, struktur siyasət, sosial siyasət, regional siyasət, xarici iqtisadi siyasət və s. aid edilə bilər. İqtisadi 

siyasətin bu istiqamətləri dövlətin iqtisadiyyata maksimal təsirini əks etdirməklə özündə xüsusi iqtisadi 

tənzimləmə mexanizmləri, vasitələri və metodlarını birləşdirir. Dövlət tənzimlənməsinin əsas funksiyaları 

ümumi halda istiqamətləndirici, stimullaşdırıcı, nəzarətеdici, sоsial və s. kimi təsnifləşdirilə bilər. Bu 

funksiyalardan ən başlıcalarını aşağıdakı ardıcıllıqla qruplaşdırmaq оlar:  

-qanunvеriciliyin fоrmalaşdırılması; 

-milli iqtisadiyyatın təhlükəsizliyinin təmini və хarici təhlükələrdən müdafiə;  

-makrоiqtisadi sabitliyin təmini və mümkün qədər inflyasiyaya yоl vеrməmək, milli valyutanın   

sabitliyini təmin etmək;  
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-institusiоnal islahatların həyata kеçirilməsi; ictimai хidmətlərin göstərilməsi;  

-sоsial baxımdan zəif əhali təbəqəsinin müdafiəsi və təminatı;  

-təbiətin qоrunması və еkоlоji təhlükəsizliyin təmini; 

-iqtisadiyyatın strukturunda səmərəli dəyişikliklər еdilməsi; 

-bazar qusurlarının, çatışmazlıqlarının aradan qaldırılması və ya qarşısının alınması;  

-dövlət sahibkarlığı müəssisələrininin idarə еdilməsi.  

Sоn 200 illik dövrdə dünyanın dahi iqtisadçıları tərəfindən iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi 

sahəsində əsas iqtisadi nəzəriyyələri aşağıdakı kimi təsnifləşdirmək olar: 

kеynsçilik və nеоkеynsçilik; mоnеtarizm; marksizm; nеоklassik nəzəriyyə; nеоlibеralizm. Dünya 

təsərrüfat təcrübəsində iqtisadiyyatın tənzimlənməsinin aşağıdakı kоnsеpsiyaları diqqəti daha çox cəlb edir: 

istеhsalın inkişaf kоnsеpsiyası (təklif kоnsеpsiyası). Əsas kimi məhsuldar qüvvələrin inkişafı, iqtisadiyyatın 

strukturunun təkmilləşdirilməsi götürülür və iqtisadi artıma nailоlma, işsizliyin, inkişafda qеyri-tarazlığın 

azaldılması götürülür; təkrar istеhsalın tarazlı inkişaf kоnsеpsiyasında istеhsalın tarazlı artımına nail оlmaq 

üçün antiböhran, antiinflyasiya, gəlirlərin, məşğulluğun və хarici iqtisadi tarazlığın tənzimlənməsi siyasəti 

həyata kеçirilir; istеhsalın artırılmasının tələb tərəfindən stimulluşdırılması kоnsеpsiyası (tələb kоnsеpsiyası). 

ÜDM-in artım tеmplərini sürətləndirmək, tam məşğulluğa nail оlmaq üçün məcmu tələbin məcmu təklifi 

üstələməsi əsas kimi götürülür; idхalı əvəzləmə kоnsеpsiyası. Çох vaхt daхili bazarı və istеhsalı qоruma ilə 

nəticələnir (iхrac sahələrinin təklifinin artırılması kоnsеpsiyası). Yеrli istehsal sahələrin rəqabətqabiliyyətinin 

artırılması və onun inkişafını təmin etmək məqsədilə müvafiq himayədar siyasət yeridilir. Bütün bu qeyd 

olunanlardan yekun nəticə olaraq dövlətin istər yerli istərsədə xarici bazardakı əvəz olunmaz yerini görmüş 

olduq. 
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Məqalə sosial inkişaf probleminin nəzəri tədqiqinə həsr olunmuşdur. Burada həmin kateqoriyanın 

təhlilində tarixi-genetik yanaşma tətbiq edilmiş, sosial inkişafın strukturu və əsas aspektləri nəzərdən 

keçirilmişdir. Daha sonra sosial inkişafın regional aspektlərinə baxılmış, regional sosial siyasət regionlarda 

sosial inkişafın ən universal texnlogiyası kimi nəzərdən keçirilmişdir. Məqalədə həmçinin regionlarda sosial 

inkişafın səviyyəsinin yüksəldilməsində bu prosesin idarə olunmasının zəruriliyi əsaslandırılmışdır. 
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литика рассмотрена в статье как универсальная технология социального развития в регионах. В 

статье также обоснована необходимость управления повышения уровня социального развития в ре-

гионах. 
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Sosial inkişaf məsələlərinin səmərəli həlli yollarının müəyyən edilməsi müasir sivil cəmiyyətlərin 

qarşısında duran əsas problemlərdən biridir. Lakin sosial inkişafın əhəmiyyəti özünün lazımi qiymətini 

almamışdır. Digər tərəfdən sosial inkişaf və sosial siyasətlə bağlı araşdırmalar daha çox ümumi xarakter 

daşımış, makrosəviyyədə nəzərdən keçirilmişdir. Halbuki hər bir ölkənin ayrı-ayrı regionlarında istər təbii, 

coğrafi, iqlim şəraiti, istərsə də iqtisadi mühit əhəmiyyətli dərəcədə fərqli ola bilər. Bu səbəbdən də regionlarda 

sosial-iqtisadi şəraitin qiymətləndirilməsi vacibdir. Belə bir qiymətləndirmə respublikamızın regionlarında, 

xüsusilə də kənd yaşayış məskənlərində mövcud vəziyyəti təhlil etməklə, ortaya çıxan disproporsiyaların 
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aşkara çıxarılması baxımından əhəmiyyətlidir. Bununla, istər ölkə, istərsə də regional səviyyədə sosial 

gərginliyin aradan qaldırılmasına və tarazlı sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasına nail olmaq mümkündür. 

Belə ki, iqtisadi və sosial inkişaf bir-birinin səbəbi olmaqla, həm də nəticəsidir. Lakin iqtisadi inkişafın təmin 

edilməsi ilə bağlı araşdırmaların aparılması zamanı bəzən onun sosial nəticələrinin tədqiqinə yetərli dərəcədə 

əhəmiyyət verilmir. 

Sosial inkişaf kateqoriyasının təhlili üçün birinci növbədə ümumiyyətlə inkişaf anlayışının özünə 

aydınlıq gətirilməsini məqsədəuyğun hesab edirik. Bu anlayış bütövlükdə ictimai sistemin daha yaxşı 

vəziyyətinə doğru hərəkət kimi öyrənilən obyektin əsas kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikalarında 

müsbət istiqamətdə dəyişikliyini və fərdlərin müxtəlif tələbatlarının tam ödənilməsini nəzərdə tutur. 

Ümumiyyətlə, inkişaf prosesi özü-özlüyündə mürəkkəb bir prosesdir və çoxölçülüdür.  

Ümumi inkişafın əsas istiqamətlərindən biri də sosial inkişafdır. Lakin iqtisad elmi üçün sosial 

inkişaf anlayışından xeyli əvvəl meydana gəlmiş ―rifah halı‖ anlayışı baza əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, 

bu anlayışın özünə olan münasibət və yanaşmalarda da fərqlər mövcuddur. Birinci növbədə fərdi və 

ictimai rifah halı fərqləndirilir və bu anlayışlar arasında qarşılıqlı əlaqə getdikcə mürəkkəbləşir. İnkişaf 

etmiş bazar iqtisadiyyatlı ölkələrdə rifah halının qiymətləndirilməsi zamanı qeyri-maddi və qeyri-iqtisadi 

amillərin rolu artmaqdadır. Həm də insanların iqtisadi nemətləri qiymətləndirmələri zamanı fərdi rifah 

halı daha geniş istifadə olunur. 

Cəmiyyətdə insanların maddi və mənəvi nemətlərlə tələbatlarının müvafiq norma və standartlara 

uyğun olaraq ödənilmə səviyyəsi əhalinin rifahını müəyyən edir. Maddi rifah halı insanların həyat nemətləri, 

yaşayış vasitələri ilə təmin olunma dərəcəsini ifadə edir. Sosial rifahın göstəriciləri sırasında isə təhsil və 

mədəniyyətlə bağlı olan göstəricilər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı, insanların mövcudluq 

şəraitinin özləri tərəfindən qiymətləndirilməsini ifadə edən ―subyektiv rifah‖ anlayışından da istifadə olunur. 

Subyektiv rifah insanların həyat tərzi, həyat keyfiyyətinə fərqli yanaşmalarına müvafiq olaraq müəyyən olunur 

və nisbi xarakter kəsb edir. Eyni yaşayış və mövcudluq şəraiti müxtəlif insanlar tərəfindən fərqli 

qiymətləndirilir. Belə ki, onların həyatın mənası və məqsədləri ilə bağlı fikirləri fərqlidir.  

Rifah halı kateqoriyası həyat şəraiti, həyat səviyyəsi, həyat tərzi və həyat keyfiyyəti anlayışlarını 

özündə birləşdirir. 

Həyat dəyəri təsbit olunmuş zaman çərçivəsində nemət və xidmətlər istehlakının pulla 

qiymətləndirilməsi, həyat keyfiyyəti isə əhalinin müxtəlif istehlak və maraqlar nöqteyi-nəzərindən həyatının 

təminatlığı kimi anlaşılır. 

Ümumiyyətlə, əhalinin həyat səviyyəsi üç əsas aspekti əhatə edir: əhalinin rifahı, insan inkişafının 

səviyyəsi və insan kapitalının formalaşması. 

Qeyd edək ki, rifah halı kateqoriyasının həddindən artıq mürəkkəb və çoxkomponentli olması 

onun təhlilini xeyli mürəkkəbləşdirmiş və nəticədə ―sosial inkişaf‖ kateqoriyası meydana çıxmışdır. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda sosial inkişafın fəlsəfi, iqtisadi və formal statistik yanaşmalar üzrə 

nəzərdən keçirilməsi müşahidə olunur. Bu zaman birinci yanaşmada tələbatların struktur elementlərinə 

ayrılması ilə sosial inkişafın məzmun xarakteristikası açılır. Burada Maslounun tələbatlar piramidası, 

Mak-Klellandın konsepsiyası, F.Hertcberqin nəzəriyyəsi ön plana çıxır. Lakin bu yanaşmada tələbatların 

mütləqləşdirilməsi fonunda ayrılıqda götürülmüş fərdin tələbatlarını nəzərə alan mücərrədlik də nəzərə 

çarpır. Halbuki cəmiyyətin sosial inkişafı onun üzvlərinin sosial inkişafının cəmlənməsi ilə ifadə oluna 

bilər. [7, s.231].   

İnsanların istehlak səviyyəsinə görə bölgüsü həm də sosial-iqtisadi məzmun kəsb etdiyinə görə 

burada iqtisadi yanaşmanın vacibliyini əsaslandıra bilərik. İqtisadi konsepsiyaların sadələşdirilməsi üçün 

sosial inkişafın öyrənilməsində obyekt və subyekt baxımından interpretasiyalar verilməlidir. Aydındır ki, 

insan sosial inkişafın daşıyıcısı olmaqla, ən geniş mənada onun obyekti kimi nəzərdən keçirilə bilər. Bu 

prizmadan yanaşıldıqda həmin obyektin özünə də müxtəlif səviyyələrdə  baxmaq olar. Məsələn, dünya 

əhalisi, ölkə əhalisi, region əhalisi. Burada şəhər və kənd əhalisini də fərqləndirmək lazımdır. İctimai 

həyat fəaliyyətinin ərazi təşkili kontekstində sosial inkişafın təhlilinə mühit baxımından yanaşılır. 
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Sosial inkişafa struktur yanaşma onun ayrı-ayrı elementlərinin təhlilini nəzərdə tutur.  Bu 

elementlər həm də sosial inkişafın obyektləri kimi qəbul edilir və bu sırada gəlir səviyyəsi, təhsil 

səviyyəsi, sağlamlıq və digərləri ilə yanaşı, həm də yoxsulluq səviyyəsi göstərilə bilər. Lakin sosial 

inkişafın obyekt və subyektlərə bölgüsü əslində nisbi xarakter daşıyır. Belə ki, insan öz həyat fəaliyyəti 

ilə sosial inkişafın dinamikasını müəyyən edir. 

Beləliklə, sosial inkişaf kateqoriyasına çoxobyektlik və çoxsubyektlik xasdır. 

Onu da qeyd edək ki, sosial inkişafa struktur yanaşma öz metodoloji əsasını insan kapitalı 

konsepsiyasında tapır.  Ümumiyyətlə, sosial inkişafın öyrənilməsində insan potensialının inkişafı və 

həyat keyfiyyəti konsepsiyalarının təhlili və sintezi əhəmiyyət kəsb edir. Burada sosial inkişaf insanın 

potensial imkanlarının genişləndirilməsi prizmasından qəbul edilir və bu inkişafın strukturuna daxil olan 

komponentlər sırasında gəlirlər, məşğulluq, təhsil, səhiyyə, ömür müddəti, əsas nemət və xidmətlərin 

əlyetərliyi və s. göstərmək olar. Beləliklə, sosial inkişaf anlayışı daha dolğun məzmun kəsb edir. Bu 

zaman ―həyat şəraiti - həyat səviyyəsi - həyat tərzi‖ kimi konseptual üçlüyü diqqəti cəlb edir. 

Sosial inkişaf predikativ və utilitar-iqtisadi baxımdan da nəzərdən keçirilir. Bu zaman sosial 

inkişaf kateqoriyasına mütləq və nisbi anlamlarda baxılır.  

Ümumiyyətlə, sosial inkişaf kateqoriyasının təhlilinə nəzəri yanaşmalar bu inkişafın özündə baş 

verən dəyişikliklərlə bağlı təkamülə uğrayır. Hazırda, xüsusilə regional sosial inkişafla bağlı yeni 

paradiqma formalaşır. Bu paradiqma ―rəqabət şəraitində regionun özünəinkişafı‖ konsepsiyası adlanır. 

Həmin konsepsiyada ―qeyri-maddi‖ yanaşma üstünlük təşkil edir ki, bu da regional müqayisəli 

üstünlüklərin müəyyən olunmasında yeni istiqamət olmaqla, region səviyyəsində sosial keyfiyyətin 

formalaşmasına əsaslanır. Bütün bunlar isə sosial siyasətin regional modellərinin tədqiqini və 

reallaşdırılmasını zəruri edir. Regional sosial siyasətin özü də üç səviyyədə reallaşır. Birinci səviyyədə 

regional sosial siyasət makrosəviyyədə həyata keçirilən sosial siyasətlə uzlaşdırılır. İkinci səviyyədə 

yerli şərait və xüsusiyyətlər, nəzərə alınmaqla, konkret istehlakçıların tələbatlarının ödənilməsinə 

yönəlmiş sosial xidmətlər göstərilir. Üçüncü səviyyədə isə həm ölkə üzrə ümumi, həm də regional 

səviyyədə zəmanət və xidmətlərin spektrinin genişləndirilməsi üçün yerli potensialdan istifadə nəzərdə 

tutulur. 

Sosial inkişaf insanların sosial tələbatlarının ödənilmə dərəcəsi ilə xarakterizə olunur. Yəni sosial 

inkişaf cəmiyyətin mənəvi ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə şərtlənir və daha çox iqtisadiyyatın qeyri-

istehsal sektorunda, o cümlədən xidmət sahələrində əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsi kimi xarakterizə 

edilir. Lakin sosial inkişafın cəmiyyətin həm maddi, həm də mənəvi ehtiyaclarının təmin edilməsi ilə 

şərtlənməsi, həmçinin cəmiyyətdə iqtisadi fəaliyyətin mühüm parametri olması ilə cəmiyyət üzvlərinin 

həyat səviyyəsinin dəyişmə meyillərini ifadə etməsi fikri də mövcuddur [4, s.26 və 5, s.444].  Bu fikirləri 

belə bir müddəa ilə əsaslandırmaq olar ki, sosial inkişaf iqtisadi inkişaf üçün əsas rolunu oynamaqla 

bərabər, həm də onun nəticəsidir.  

Ölkədə ümumi sosial inkişafın təmin edilməsi fonunda şəhər və kənd yerlərində sosial inkişaf 

göstəricilərində fərqlər, kəndin sosial inkişafının daha aşağı səviyyəyə malik olması bu sahəyə xüsusi 

diqqət yetirilməsini zəruri edir. Təsadüfi deyildir ki, bu sahədə məşğul olan mütəxəssislərin hamısı aqrar 

sahənin dövlət tənzimlənməsinin əsas istiqamətlərindən biri kimi kəndin sosial inkişafını göstərir [1, 

s.289].  

Beləliklə, sosial inkişafın regional aspektlərinin müəyyən olunması da burada tarazlı və davamlı 

inkişafın əsası kimi qiymətləndirilə bilər. Regional sosial inkişaf ölkənin müxtəlif ərazilərində yaşayan 

insanların həyat fəaliyyətinin yüksəlməsini təmin edən kəmiyyət və keyfiyyət xarakteristikası kimi ifadə 

olunur. Bu zaman regionlarda sosial sferanın ayrı-ayrı sahələrinin formalaşdırılması və inkişafı xüsusi diqqət 

tələb edir. Regionlarda sosial infrastrukturun inkişaf səviyyəsi sosial inkişafın təmin olunmasında əsas 

alətlərdən biri kimi nəzərdən keçirilməlidir.  

Sosial inkişafın ayrı-ayrı komponentləri arasında fərqlərin müşahidə olunduğu kimi, müxtəlif 

regionlarda onların baş vermə dinamikasında da tarazlığın pozulduğunu görmək olar. Buna görə də sosial 

inkişafda ―zəif halqa‖nın tapılması çox vacibdir. 
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Digər tərəfdən isə ümumilikdə sosial inkişafın, xüsusilə də onun regional aspektlərinin  düzgün idarə 

olunması məsələsi çox önəmlidir. Bunun üçün regionların sosial inkişafının idarə edilməsinin əsas prinsipləri 

kimi mərkəzsizləşdirmə, muxtariyyət, subsidiarlıq, tamlıq və s. göstərmək olar. Regional inkişafın 

obyektindən, yəni bu inkişafın daxili və ya xarici amillərindən asılı olaraq idarəetmənin şaquli və üfüqi 

formalarını ayırmaq olar. Burada şaquli forma dedikdə makroiqtisadi səviyyədə regionların tarazlı inkişafının 

təmin edilməsinə yönələn tədbirlər, üfüqi forma dedikdə isə mezosəviyyədə idarəetmə - əhalinin həyat 

fəaliyyəti sisteminin tarazlığının təmin edilməsi başa düşülür. Eyni zamanda idarəetmə formalarından asılı 

olaraq  birbaşa və dolayı idarəetmə alətlərindən istifadə olunur ki, burada birbaşa idarəetmə alətləri dedikdə, 

normativ-hüquqi tənzimləmə, sosial sfera sahələrinin büdcə maliyyələşdirilməsi və s. nəzərdə tutulur. Dolayı 

alətlərə isə sosial-iqtisadi proqnozlaşdırma və proqramlaşdırmanı aid etmək olar. 

Regionların sosial inkişafının təmin edilməsinin idarə olunması istiqamətində iqtisadi məkanın 

institusional konturlarının (dairəsinin) vəziyyəti nəzərə alınmalıdır. Bu zaman irəliyə yönəlmiş strategiya ilə 

yanaşı, həm də adaptiv strategiya həyata keçirilir. İrəliyə yönəlmiş strategiya əhalinin həyat səviyyəsinin 

yüksəldilməsinə nail olmaq üçün sosial sferanın büdcə və büdcədənkənar maliyyə mənbələri hesabına inkişaf 

etdirilməsini şərtləndirən kommersiya və qeyri-kommersiya təşkilatlarının inkişafını nəzərdə tutur. Adaptiv 

strategiya isə həyat səviyyəsinin aşağı olduğu regionlarda əhali gəlirlərinin qeyri-bərabərliyinin mümkün qədər 

azaldılması ilə yanaşı qeyri-səmərəli institusional mühit şəraitində sosial sferanın ayrı-ayrı sahələrinin daha 

çox büdcə vəsaiti hesabına inkişafının təmin edilməsinə yönəlir.  

Beləliklə, regional sosial siyasət regionlarda sosial inkişafın ən universal texnologiyası kimi nəzərdən 

keçirilə bilər. Burada sosial texnologiyalar dedikdə, sosial proseslərin onların müəyyən keyfiyyət parametrləri 

çərçivəsində təkrar istehsalını təmin edən tənzimlənməsi üsulu başa düşülür [3, s.120]. Öz növbəsində sosial 

texnologiyalar sosial proseslərin idarə olunması metodlarını formalaşdırır.  

Regional sosial siyasət modeli özünə aşağıdakıları daxil edir: 

- proqramlar, proqnoz və layihələr; 

- regionun sosial inkişaf strategiyası; 

- regional sosial inkişaf konsepsiyası. 

Sosial inkişafın təmin edilməsində maliyyə mənbələrinin təmin olunması da vacib məsələlərdən biri-

dir. Belə ki, bu sahədə maliyyə resurslarının çatışmazlığı sosial inkişafın ləngiməsinə səbəb ola bilər. Xüsusilə 

innovasiya iqtisadiyyatı şəraitində sosial sferanın bütün sahələrinin müasir tələblərə cavab verə bilən maddi-

texniki resurslarla və kadr potensialı ilə təminatı maliyyə resurslarından asılıdır.  Odur ki, sosial inkişafın in-

vestisiyalaşdırılması, bütövlükdə ölkədə və onun regionlarında sosial yönümlü investisiya layihələrinin həyata 

keçirilməsinin vacibliyini unutmaq olmaz. Digər tərəfdən bu istiqamətdə həyata keçirilən investisiyaların stim-

ullaşdırılması ilə yanaşı, onların səmərəliliyinin yüksəldilməsi də önəm kəsb edir. 

Sosial sahələrin investisiyalaşdırılması prosesinin səmərəli şəkildə təşkil olunmaması bütövlükdə ölkə 

iqtisadiyyatının modernləşdirilməsi, əlverişli investisiya mühitinin formalaşdırılması, müvafiq struktur is-

lahatlarının həyata keçirilməsini ləngidə bilər. İqtisadiyyatın struktur yenidənqurulması səmərəli sosial müda-

fiə sisteminin yaradılması şərtilə mümkündür. Eyni zamanda təhsil, səhiyyə, elm, mədəniyyət və digər bu kimi 

sahələrin investisiyalaşdırılmasını təmin etmədən iqtisadi artıma nail olunması sual altında qalacaq. Odur ki, 

istər bütöblükdə ölkə, istərsə də onun regionları səviyyəsində sosial inkişafın investisiyalaşdırılması proqram-

larının hazırlanması, qəbulu və reallaşdırılması ölkədə sosial gərginliyin azaldılmasını, sabit və davamlı ink-

işafın təmin edilməsini şərtləndirə bilər. Burada maliyyə mənbələrinin müxtəlifliyi məsələsi də diqqəti cəlb 

edir. Sözsüz ki, sosial inkişafın investisiyalaşdırılması istiqamətində maliyyə yükü əsasən dövlətin üzərinə 

düşür. Lakin bu prosesin təmin olunmasında qeyri-hökumət, qeyri-kommersiya təşkilatlarının, beynəlxalq 

təşkilatların, müəssisələrin və nəhayət, ev təsərrüfatlarının rolunu da diqqətdən qaçırmaq olmaz. 

Qeyd edək ki, ölkədə və regionlarda sosial inkişafın dövlət tərəfindən maliyyələşdirilməsi zamanı 

ümumi deyil, adambaşına-normativ hədlərin müəyyən edilməsi daha səmərəli nəticələrin əldə olunmasına 

gətirib çıxara bilər. Adambaşına-normativ maliyyələşdirmə əhalinin sayı baxımından da bir-birindən fərqlənən 

regionlarda qarşıya qoyulan hədəflərə daha yaxşı nail olunmasına səbəb olar.  
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GÖRKƏMLİ İQTİSADÇI-ALİM S.A.İBADOVUN RƏQABƏT QABİLİYYƏTLİ MİLLİ 

İQTİSADİYYAT KONSEPSİYASINA DAİR 

 

Məqalə Azərbaycanda nəzəri iqtisad elmində özünəməxsus yeri olan i.e.n.. dos. S.A.İbadovun rəqabət 

qabiliyyətli milli iqtisadiyyat konsepsiyasının təhlilinə həsr olunmuşdur. S.İbadov müstəqil milli iqtisadiyyatın 

formalaşması və inkişafının təmin olunması üçün onun rəqabət qabiliyyətinin təmin edilməsini əsas şərt kimi 

qarşıya qoyur. Məqalədə iqtisadçı-alimin həmin məqsədə nail olunması üçün zəruri hesab etdiyi tədbirlər 

kompleksi şərh olunur. Belə tədbirlərdən rəqabət sahəsində beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, ölkədə 

innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi, milli iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafının təmin edilməsi üçün  xüsusi 

dövlət proqramının hazırlanması və s. göstərmək olar. 

Açar sözlər: müstəqil milli iqtisadiyyat, rəqabət qabiliyyətli milli iqtisadiyyat, milli rəqabət sistemi, 

rəqabət mühiti. 
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О КОНЦЕПЦИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО С.А.ИБАДОВА 

 

Статья посвящена анализу концепции конкурентоспособной национальной экономики 

С.А.Ибадова, который занимает особое место в теоретической экономической науке Азербайджана. 

Как считает С.Ибадов основным условием для формирования и обеспечения развития независимой 

национальной экономики является обеспечение его конкурентоспособности. В статье прокомменти-

рован комплекс мероприятий, предложенный ученым экономистом для достижения этой цели. Среди 

таких мероприятий можно отметить необходимость изучения международной практики в области 

конкуренции, усиления в стране инновационной деятельности, разработки специальной государствен-

ной программы для обеспечения всестороннего развития национальной экономики и др. 

Ключевые слова: независимая национальная экономика, конкурентоспособная национальная 

экономика, национальная система конкуренции, конкурентная среда. 
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This article analyzes the concept of competitive national economy S.A.Ibadova, which occupies a spe-

cial place in the theoretical economics of Azerbaijan. According S.Ibadov basic condition for the formation 

and development of an independent national economy is to ensure its competitiveness. The article commented 

on a set of measures proposed by the economist scientists to achieve this goal. Among such measures may be 

noted the need to study international practices in the field of competition, enhance the country's innovation, 

the development of a special state program to ensure the full development of the national economy, and others. 

Keywords: independent national economy, competitiveness of the national economy, national system of 

competition, the competitive environment. 
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Həm yaranma tarixinə, həm də elmə verdiyi töhfələrə görə BDU ölkəmizin ali təhsil ocaqları arasında 

ilkin yerdə durur. Burada artıq bir əsrə yaxındır ki, elmin müxtəlif sahələrinə dair çoxsaylı tədqiqatlar aparılır, 

yeni elmi ideyalar irəli sürülür. İntellektual mülkiyyət hesab olunan yeni ideya və fikirlərin əsaslı şəkildə 

müdafiə olunması nəticəsində həmin mülkiyyətin sahibləri müxtəlif elmi dərəcələr alırlar. Bu gün ölkənin 

görkəmli akademiklərini, professorlarını, elmlər doktorlarını öz heyətinə daxil edən BDU-nun əməkdaşlarının 

nəinki elm sahəsində, həm də xalqımızın taleyində, milli təfəkkürün formalaşmasında, ölkəmizin iqtisadi 

gücünün, inkişaf səviyyəsinin beynəlxalq aləmə çatdırılmasında əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Bunların 

nəticəsində elmə olan maraq ildən ilə artır və insan kapitalına qoyulan  investisiya özünü doğruldur. Qeyd edək 

ki, BDU-nun müstəsna rolu müstəqillik illərindən sonra daha da artdı. Əgər müstəqilliyimizin ilk illərinə 

(1992-1994-ci illər) diqqət yetirsək, ölkədə böyük iqtisadi böhranın baş verməsinin şahidi olarıq. 

İqtisadiyyatda yüksək səviyyədə işsizlik və hiperinflyasiya müşahidə olunurdu. İstehsal həcminin azalması və 

inflyasiya sürətinin yüksək olması iqtisadi böhranın və cəmiyyətdə sosial-iqtisadi gərginliyin daha da 

genişlənməsinə səbəb olmuşdu. Bu problemlər isə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi olmadan aradan qaldırıla 

bilməzdi. Ona görə də həmin dövrdən etibarən aparılmış iqtisadi tədqiqatların böyük əksəriyyəti məhz dövlətin 

iqtisadiyyata təsiri və onların nəticələrinin təhlili, ümumilikdə dövlətin iqtisadi funksiyaları ilə bağlı olmuşdur. 

Bu sahədə də BDU-da fəaliyyət göstərən iqtisadçı alim və professorların rolu əvəzedilməz idi. 

Son illərdə dünyada baş verən hadisələr Azərbaycan iqtisadiyyatına da təsirsiz ötüşməmişdir. 

Qloballaşma şəraitində öz layiqli yerini tuta bilməsi üçün respublikamızda ölkə miqyasında davamlı inkişafa 

nail olunmalıdır. Bunun əsas yollarından biri də ölkədə rəqabət qabiliyyətli mühiti formalaşdırmaq və inhisar 

hallarını aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Bu məsələnin həllində isə BDU-da fəaliyyət göstərən Beynəlxalq 

münasibətlər və İqtisadiyyat fakültəsinin ―İqtisadiyyat və İdarəetmə‖ kafedrasının professor-müəllim heyətinin 

elmi-tədqiqat işləri diqqəti cəlb edir. Onlardan biri də i.e.n., dos. S.A.İbadovun ―Rəqabət qabiliyyətli müstəqil 

milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında dövlətin rolu‖ işidir. Təsərrüfat həyatının inhisarlaşdırılması 

bir çox dövlətlər, eləcə də Azərbaycan üçün böyük problem kimi çıxış edir. Deməli, bu mövzunu ona görə 

aktual hesab etmək olar ki, dövlətlərin iqtisadi siyasəti üçün olduqca əhəmiyyətlidir. İnhisarın nizama 

salınması ilə əlaqədar yaxşı düşünülmüş qərarlar bütövlükdə bazarın sabitləşməsi və iqtisadiyyatın 

təkmilləşməsinə imkan yaradır. Odur ki, dos.S.A.İbadovun ―Rəqabət qabiliyyətli müstəqil milli iqtisadiyyatın 

formalaşması və inkişafında dövlətin rolu‖ adlanan tədqiqat işi günümüzün ən aktual məsələlərini özündə 

ehtiva edir.  

Tədqiqatdan məlum olur ki, bazar iqtisadiyyatı yarandığı ilk andan iki güclü dayaq - özəl mülkiyyət və 

rəqabət üzərində formalaşıb inkişaf edir. Bu gün yaranmış vəziyyətin həll yolu da məhz bu faktorların inkişaf 

etdirilməsidir. Ümumiyyətlə, rəqabət və inhisar anlayışı əslində çox qədim tarixi köklərinin olmasına 

baxmayaraq, bu barədə ilk nəzəri ümumiləşmələr klassiklər tərəfindən (V. Petti, A. Smit) hissəvi olaraq 

verilmişdir. Daha sonra K.Marks, F.Engels, V.İ.Lenin, K.Kautski və digərləri inhisar-inhisarizm qarşılıqlı 

bağlılığını tədqiq edərək, nəinki ayrıca götürülmüş bir ölkə çərçivəsində, eləcə də qlobal miqyasda inqilabi 

dəyişikliklərin qaçılmaz olduğunu əsaslandırmağa çalışmışlar. Əsasən neoklassizmə söykənən Qərb iqtisadi 

fikri isə bir qayda olaraq inhisar fenomenini bazarın atributu, mikrosəviyyənin elementi keyfiyyətində 

nəzərdən keçirmişdir. Klassik inhisar nəzəriyyəsinin banisi E.Çemberlin qeyd edilən istiqamətdə mühüm elmi 

əhəmiyyət daşıyan müddəalar irəli sürmüşdür.  Ümumiyyətlə, inhisar fenomeninin nəzəri dərkində sistemliliyə 

nail olmaq yönümündə Xayek, Y.Tinbergen, A.Kurno, J.Robinson, P.Samuelson və s. kimi görkəmli 

tədqiqatçılar səmərəli fəaliyyət göstərmişlər.  

Qeyd etmək lazımdır ki, həm sabiq SSRİ dönəmində, həm də bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində  

inhisar və onun doğurduğu problemlər kompleksi həmişə nəzəriyyəçilərin diqqət mərkəzində olmuş və 

olmaqda da davam edir. Hər keçən dövrdə müxtəlif ölkələrin iqtisadçıları inhisar və rəqabət məsələsini tədqiq 

etmişlər. Bu isə sübut edir ki, inhisar və rəqabət sferasında formalaşmış fikirlər bu və ya digər dərəcədə inhisar 

problemini aradan qaldırmağa və azad rəqabət mühitini formalaşdırmağa yönəlmişdir. Bütün bunlar hələ 

rəqabət bazarının tam formalaşmadığı Azərbaycan Respublikasında olan iqtisadçıları maraqlandırmaya 

bilməzdi. 
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S.A.İbadovun ―Rəqabət qabiliyyətli müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında dövlətin 

rolu‖ elmi-tədqiqat işində maraqlı nüanslardan biri də ―milli rəqabət sistemi‖ anlayışının şərhidir. S.A.İbadova 

görə milli rəqabət sistemi beynəlxalq rəqabət mexanizmindən imtina demək deyildir. Əksinə, bu rəqabət 

sahəsində beynəlxalq təcrübəni öyrənmək və ölkədə sağlam rəqabət mühitini formalaşdırmaq deməkdir. 

Azərbaycanda milli rəqabət sistemini formalaşdırmaq üçün rəqabət mühiti ilk növbədə milli sahibkarlar üçün 

yaradılmalıdır ki, onlar sağlam rəqabət şəraitində fəaliyyət göstərsinlər. Bütün bunlar nəzərə alınmaqla, 

ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə çox böyük diqqət yetirilir. Bu məqsədlə iki dəfə, 

1997-2000-ci və 2002-2005-ci illəri əhatə edən ―Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta sahibkarlığın 

inkişafının Dövlət Proqramı‖ qəbul edilmişdir. Hər iki proqramda nəzərdə tutulan vəzifələr demək olar ki, 

yerinə yetirilmişdir. Bununla da ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın hüquqi bazası inkişaf etdirilmiş, 

sahibkarlığın tənzimlənməsi sahəsində əhəmiyyətli irəliləyişlər olmuşdur. Kiçik və orta sahibkarlığa maliyyə 

köməyi mexanizmlərinin formalaşması, sahibkarlar üçün vergi yükünün azaldılması, vergi sisteminin 

stimullaşdırıcı rolunun gücləndirilməsi istiqamətində zəruri addımlar atılmışdır. Sahibkarların hüquqlarının, 

qanuni mənafelərinin qoruması mexanizmlərinin formalaşması sahəsində məqsədli tədbirlər görülmüş, 

sahibkarlığın inkişafı və dəstəklənməsinə dair bir sıra hüquqi-normativ aktlar qəbul edilmişdir. Onların 

arasında ―Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında‖, ―Kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında‖, ―Antiinhisar 

fəaliyyəti haqqında‖, ―Haqsız rəqabət haqqında‖, ―İnvestisiya fondları haqqında‖, ―Xüsusi iqtisadi zonalar 

haqqında‖ və s. bu kimi qanunlar, həmçinin dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini minimuma endirmək 

məqsədilə ―Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqqında‖, ―Sahibkarlıq 

sahəsində yoxlamaların nizama salınması və istehlakçıların hüquqlarının təmin edilməsinə dair bəzi tədbirlər 

haqqında‖ Prezident fərmanları, eləcə də ―Bir pəncərə sisteminə keçid haqqında‖ Prezident sərəncamı da 

xüsusi yer tutur. 

Milli rəqabət sisteminin formalaşdırılmasında özəl sektor mühüm yer tutur. Bu məqsədlə ölkədə 

sahibkarlığın mühüm hüquqi bazası yaradılmışdır. Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi isə iqtisadiyyatın 

liberallaşdırılmasına yol açmışdır. Bunun nəticəsində də ölkədə xarici kapital qoyuluşunun həcmi artmışdır. 

Əlbəttə ki, milli rəqabət sistemini tam formalaşdırmaq əslində regionların iqtisadi inkişafına yol açmaqla, 

qeyri-neft sektorunun inkişafına da gətirib çıxarır. Regionlarda çoxsaylı fabrik və zavodların inşasını buna 

misal gətirmək olar. Yaxın bir ildə baş vermiş devalvasiya xarici məhsulların qiymətində artıma səbəb 

olmuşdur. Bunun müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, yerli məhsullar xarici məhsullara nisbətən ucuz olduğundan 

onlara olan tələb artmışdır. Lakin bu da bir sirr deyil ki, bu gün Azərbaycan bazarları yerli məhsullarla tam 

təmin olunmayıb. Əsas səbəb isə yerli məhsul istehsal edən müəssisələrin azlıq təşkil etməsi və yerli xammalın 

demək olar ki, yox dərəcəsində istehsalıdır. Məsələn, ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda təxminən 1 

milyon ton pambıq istehsal olunmuşdur. Bu da Azərbaycanın müstəqillik illərində pambıq istehsalının 23 

dəfəyə qədər azalması deməkdir. Bütün qeyd olunanlara innovasiyasız nail olmaq qeyri mümkündür. 

S.A.İbadovun qeyd etdiyi kimi, yenilik iqtisadiyyat, texnikanı, texnologiyanı və idarəetmə sahələrini əhatə edir 

və onların əlaqələndirilməsini tələb edir. Bununla bağlı olaraq innovasiya fəaliyyətinin gücləndirilməsi 

nəticəsində rəqabət qabiliyyəti artar, keyfiyyətli məhsul istehsal olunar və iqtisadiyyat güclənər. 

S.A.İbadovun fikrincə, milli iqtisadiyyatı hərtərəfli inkişaf etdirmək üçün dövlət proqramı hazırlanmalı 

və ―Azərbaycan Respublikasının rəqabət qabiliyyətli milli iqtisadiyyatın formalaşdırılması və inkişafının 

Dövlət Proqramı‖ kimi adlandırılmalıdır. Bu proqramın əsas məqsədi isə ən yeni texnika və texnologiyadan 

istifadə etməklə, milli iqtisadiyyatın rəqabətə davamlılığını təmin etmək olmalıdır. 
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В рамках разработки стратегии экономического развития, исходя из сложившейся ситуации на 

внутренних или внешних рынках, страны все чаще прибегают к использованию таможенно-тарифного 

механизма, который непрерывно развивается. Современное состояние экономики указывает на воз-

можные основные направления развития таможенно-тарифного регулирования ВЭД. 

1. Сокращение времени и затрат, которые связаны с перемещением товаров через таможенную 

границу Азербайджанской Республики и процедурами его таможенного оформления. С 1 января 2009 

года на основе Указа Президента Азербайджанской Республики от 11 ноября 2008 г. № 12 «О примене-

нии принципа ―Единого Окна‖ при проверке товаров и транспортных средств, перемещаемых через 

пропускные пункты государственной границы АР‖ в Азербайджане, упрощается процедура таможен-

ного оформления. Председатель Государственного Таможенного Комитета Айдын Алиев, выступая на 

мероприятии, организованном с целью доведения до общественности информации о проделанной ра-

боте в связи с исполнением упомянутого Указа и значения принципа «единого окна» отметил, что, бла-

годаря политике, установленной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, под руководством 
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Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева экономическая мощь страны стремительно 

развивается, день за днем растет объем инвестиций, вложенных в различные отрасли экономики, со-

здаются благоприятные условия для развития в стране малых и средних предприятий, ускоряется соци-

ально-экономическое развитие регионов: «Безусловно, важными факторами, влияющими на эти пока-

затели наравне с продолжительным проведением экономических преобразований и либерализации тор-

говли, являются задачи, определенные главой государства, направленные на расширение международ-

ных торговых отношений. На данной стадии развитию торгово-экономических отношений непосред-

ственно служит оптимизация торговых процедур. С этой целью в нашей стране, как и на международ-

ном пространстве, для расширения торговых отношений и ускорения создания благоприятных условий 

уделяется особое внимание упрощению, а также усовершенствованию пограничных процедур и осу-

ществляются конкретные проекты в данной сфере». В рамках нового таможенного кодекса АР (вступил 

в силу 1 января 2012 года) значительно сократились сроки таможенного оформления (с 15 до 3 сут.) 

Такой подход не должен быть направлен на снижение роли таможенно-тарифного регулирова-

ния внешней торговли, но должен способствовать устранению искусственно создаваемых препятствий 

при проверке товаров и транспортных средств, пересекающих государственную границу, созданию 

благоприятных условий для проведения экспортно-импортных операций в соответствии с современ-

ными требованиями. Учитывая то, что Азербайджанская Республика является важной частью «Шелко-

вого пути» и северно-южного коридора увеличение пропускной способности пограничных пунктов 

имеет особое значение. 

2. Другим направлением развития таможенно-тарифного регулирования ВЭД является сниже-

ние среднеарифметической и средневзвешенной ставки таможенной пошлины. Для Азербайджана эта 

тенденция присутствует как по некоторым товарным группам, так и в целом по импортному тарифу. 

Такое снижение импортных пошлин обусловлено как внешним воздействием со стороны стран - чле-

нов ВТО, так и сложившихся внутри страны экономических предпосылок. При этом основной мотива-

цией открытия рынка является встраивание Азербайджана в мировую экономическую систему и инте-

ресы государства. 

Ситуация такова, что, с одной стороны, азербайджанский рынок не готов к свободной конку-

ренции внутренних отраслей, производящих продукцию с относительно высокой добавленной стоимо-

стью, ориентированной на отечественного потребителя; с другой стороны, существует стремление ин-

теграции в мировую систему. Дальнейшее снижение тарифного обложения, без определения основных 

приоритетных направлений протекционизма отечественных отраслей, будет способствовать снижению 

воспроизводства и перераспределению добавочной стоимости в пользу иностранных производителей. 

Анализ таможенно-тарифного протекционизма отечественных отраслей по сравнению с уров-

нем протекционизма в других развитых странах показывает неоднозначный уровень ставок таможен-

ных пошлин по отдельным группам в Азербайджане. Относительно низкие значения тарифных ставок 

на промышленные товары в развитых странах объясняются высокой степенью развития обра-

батывающих отраслей, отсутствием необходимости чинить преграды на пути свободной, стимулирую-

щей конкуренции со стороны импортной продукции, а также необходимостью свободного доступа на 

международные рынки. Однако нельзя забывать, что низкие ставки на промышленную продукцию 

компенсируются нетарифными мерами регулирования (техническими) по доступу на рынок, высокими 

таможенными пошлинами и мега тарифами на другие виды продукции, например, сельскохозяйствен-

ную. [1, c. 84] 

Данные ВТО показывают существование зависимости между уровнем благосостояния страны и 

значением среднеарифметической ставки тарифа. В странах с высоким значением ВВП на душу насе-

ления тарифная защита минимальна. По данным ВТО выявляется следующая закономерность: чем вы-

ше ВВП, тем более открыт внутренний рынок страны. Можно сделать заключение, что открытие новых 

рынков развивающихся стран является залогом стабильности развитых стран (табл. 1). 

 

Таблица 1. 
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Значение среднеарифметической ставки таможенного тарифа в зависимости от дохода на душу 

населения 2012 г. (в %) 

ВВП на душу 

населения (в долл. 

США) 

Сырье 

Полу-

фабри 

каты 

Продукция низ-

кой технологи-

ческой обработ-

ки 

Продукция 

средней тех-

нологической 

обработки 

Продукция вы-

сокой тех-

нологической 

обработки 

Обо-

рудо-

вание 

Менее 5 000 12,6 12,4 16,1 12,3 8,5 8,1 

От 5 000 до 10000 14,3 12,4 14,2 11,1 7,0 7,6, 

От 10 000 до 20000 10,0 9,3 9,9 8,3 5,5 6,1 

Более 20 000 3,6 2,8 4,7 2,5 1,0 1,4 

Источник: ВТО- World Trade report 2012 c.95 

 

Проведенное Секретариатом ГАТТ сравнение уровней таможенной защиты (на базе средне-

взвешенных пошлин) развитых стран (США, ЕС, Япония) показывает постепенное уменьшение вели-

чины таможенных тарифов с 30-40% - в 50-х гг. до 8— 10% - в 70-х гг. и до 3-4% - в 90-х гг..[2, c. 206-

209] 

В настоящее время в индустриально развитых странах таможенное обложение находится на от-

носительно низком уровне. Так среднеарифметический уровень пошлин в США составляет 3,5%, стра-

нах ЕС- 5,1%, Японии -4,4%, а в Канаде 3,7%. При этом средневзвешенный уровень обложения состав-

ляет в США -2,1%, странах ЕС-3,2%, в Японии и Канаде соответственно 2,7 и 3,4%. (Табл. 2). Для яс-

ности следует отметить, что среднеарифметический, или средний комплексный уровень рассчи-

тывается путем суммирования всех ставок пошлин и деления суммы на число облагаемых пошлинами 

тарифных позиций. Средневзвешенный уровень учитывает объем импорта, проходящего по каждой 

тарифной позиции.  

 

Таблица 2. 

Среднеарифметические (S) и средневзвешенные (Z) тарифные ставки в США, странах ЕС, Япо-

нии, Канады и Азербайджана в 2012 году. 

Страны 

Для всех видов  

товаров 
Для с/х продукции Для не с/х продукции 

S Z S Z S Z 

США 3,5 2,1 4,9 4,3 3,3 2 

ЕС 5,1 3,2 12,8 10,1 4,0 2,1 

Япония 4,4 2,7 17,3 15,8 2,5 1,4 

Канада 3,7 3,4 11,3 11,2 2,6 2,7 

Азербайджан 9,6 5,9 13,8 6,8 8,3 5,8 

*Источник: составлена автором по данным WTO-ITC-UNCTAD:World Tariff profiles 2013 

 

Как видно из таблицы, развитые страны применяют политику протекционизма в отрасли сель-

ского хозяйства и политику либерализации касательно промышленных и иных видов товаров. Несмот-

ря на то, что в Азербайджане средний уровень таможенного обложения на все виды товаров почти в 

два раза больше уровня обложения развитых стран, относительно сельскохозяйственной продукции 
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наш тариф находится почти  на том же уровне, а по средневзвешенному показателю уступает только 

США.  

3. Следующей тенденцией, связанной с таможенное - тарифным регулированием Азербайджана, 

является изменение уровня тарифной эскалации.  

В подавляющем большинстве стран таможенные тарифы накладываются на импорт с целью по-

вышения цены импортных товаров и защиты внутреннего рынка. С точки зрения международной эко-

номики важным является не значение, которое приобретает тариф в каждом конкретном случае, а об-

щий уровень таможенной -тарифной защиты страны. 

 Таможенные тарифы промышленно развитых стран строятся так, чтобы уровень нало-

гообложения увеличивался одновременно с увеличением степени обработки товара. Например, если 

таможенная пошлина на импорт необработанного хлопка отсутствует, т.е. равна нулю, то для хлопча-

тобумажной пряжи она увеличивается до 7-9%, а для изделий может достигать уже 20%. Таким обра-

зом, производитель хлопчатобумажных изделий, покупая беспошлинно иностранный хлопок, получает 

фактический уровень таможенной защиты, намного превышающий номинальную величину таможен-

ной пошлины. На практике эта величина тем больше, чем выше доля сырья, ввозимого беспошлинно 

или с минимальными пошлинами. 

Роль таможенного тарифа в регулировании внешнеторговых товарных потоков определяется не 

только абсолютной величиной пошлины из отдельно взятого товара, но и соотношением ставок по-

шлин на товары, отличающиеся степенью переработки. Если в тарифе нет пошлины на сырье или она 

небольшая, то пошлина на готовое изделие, по существу, приходится на добавленную стоимость. В ре-

зультате фактически повышается степень протекционизма. 

На основании вышеизложенного можно придти к такому заключению, что уровень таможенно-

го обложения сырья существенно влияет на конкурентоспособность соответствующего полуфабриката 

и конечного готового изделия. Снижение пошлин на менее обработанные товары в большей степени, 

чем на обработанные, ведет к усилению тарифной защиты соответствующих рынков готовых изделий. 

Иными словами, чтобы увеличить таможенно-тарифный барьер, не обязательно повышать ставку по-

шлины на данную обработанную продукцию, этого можно достичь и путем снижения пошлины на со-

ответствующие полуфабрикат или сырье. 

Таким образом, величина действительной ставки таможенной защиты оказывается тем больше, 

чем выше разница между величинами пошлин на готовое изделие и сырье и чем большая доля сырья 

входит в готовое изделие. Уровень действительной тарифной защиты (уровень эффективного протек-

ционизма) может определяться по формуле, которая наиболее часто используется в исследованиях 

ЮНКТАД: 

Z = (t-∑ms)/V, (1.1) 

где:    Z - эффективная ставка пошлины; 

t — номинальная ставка пошлины на готовую продукцию; 

s - номинальная ставка пошлины на сырье; 

m - коэффициент, показывающий долю стоимости сырья в цене товара; 

V — коэффициент, показывающий долю стоимости добавленной в процессе обработки. 

Из формулы следует, что уровень защиты повышается не только по мере увеличения разницы в 

величинах пошлин на сырье и готовые изделия, но и по мере понижения степени обработки, т.е. 

уменьшения добавленной стоимости. Такая практика оказывается особенно дискриминационной по 

отношению к развивающимся странам, стремящимся к постепенному повышению степени обработки 

вывозимого сырья, облагораживанию своего экспорта. 

Номинальный уровень пошлины определяется исходя из общей цены конечного продукта, и он 

важен для потребителя данного товара. Уровень действительной или эффективной таможенной защиты 

имеет большое значение для производителя, принимающего решение о начале производства товара. 

Протекционистская функция таможенных тарифов в основном реализуется посредством сохра-

нения высоких ставок пошлин на ряд товаров или путем построения тарифов на основе эскалации по-
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шлин, т.е. прогрессивного повышения ставок пошлин в зависимости от степени обработки импортиру-

емой продукции, представляющих звенья одной технологической цепочки (например, шкура-кожа-

изделия из кожи). Импорт промышленного сырья, как правило, осуществляется беспошлинно или об-

лагается крайне низкими пошлинами, в то время как на полуфабрикаты, и особенно на готовые изде-

лия, ставка пошлин существенно возрастает. Так, например, в США уровень таможенного обложения в 

зависимости от степени переработки товаров составляет соответственно стадиям 2,2% - 5,2%- 5,7%. [2] 

Наиболее часто высокими пошлинами облагается продукция традиционных трудоемких отрас-

лей промышленности — текстильной, кожевенно-обувной, а также отдельные категории машин и обо-

рудования, в первую очередь электротехнического машиностроения. Высокие ставки пошлин, как пра-

вило, в значительно меньшей степени и в меньшем объеме подвержены изменению в рамках ГАТТ - 

ВТО по сравнению со средними показателями и являются своего рода заменой нетарифных барьеров. 

Особенно неблагоприятно тарифная эскалация отражается на экспорте развивающихся стран. Это свя-

зано с тем, что потенциал и сравнительное преимущество в этих странах сосредоточены на производ-

стве товаров традиционных отраслей промышленности (сельское хозяйство, текстиль и одежда), что 

составляет более 70% всего экспорта развитых стран. В свою очередь, именно, продукция этих отрас-

лей в наибольшей мере подвергаются тарифной эскалации. В условиях жесткой конкуренции на рын-

ках даже сравнительно невысокие ставки пошлин, увеличивающие цену ввозимых товаров, способны 

сдерживать импорт, и развитые страны неохотно идут на превращение облагаемых пошлинами товар-

ных позиций в беспошлинные, несмотря на то, что ставка может составлять всего 1-2%. 

4. Анализ показывает, что основной тенденцией, связанной с таможенно-тарифным регулиро-

ванием в мире, является повышение уровня диверсификации ставок таможенного тарифа. В процессе 

разработки уровня и величины таможенной пошлины в развитых странах мира используются много-

факторные модели, которые в итоге помогают решить проблему адекватности размера обложения сло-

жившейся экономической ситуации. Соответственно чем детальнее подход в разработке, тем больше 

степень вариации значения ставок и тем больше требований предъявляется к регулирующей составля-

ющей импортной пошлины и тем выше степень детализации таможенного тарифа. 

Работа по диверсификации таможенного обложения в соответствии с требованиями сложив-

шейся экономической ситуации обычно ведется по двум основным направлениям: 

-детализация ТН ВЭД, в соответствии с которым построен таможенный тариф;  

- установление диверсифицированных ставок таможенных пошлин. 

В Азербайджане приоритетным направлением развития таможенного тарифа вплоть до настоя-

щего времени является унификация ставок таможенного тарифа, которая заключается в установлении 

одинаковых по уровню ставок пошлин на товары со схожими физико-химическими характеристиками. 

Основной целью такой политики является снижение уровня нарушений таможенных правил, связанных 

с недостоверным декларированием товаров, посредством ухода к кодам ТН ВЭД с меньшим размером 

ставки ввозной таможенной пошлины. 

Необходимо отметить, что основные тенденции развития таможенного тарифа в развитых стра-

нах связаны, прежде всего, с диверсификацией размера ставок таможенных пошлин. В Азербайджане 

такой подход присущ только ограниченному кругу товарных групп (продукции сельскохозяйственных 

отраслей, транспортным средствам и некоторым другим). 

Направление на унификацию таможенного тарифа АР дает определенные результаты, связан-

ные с пополнением государственного бюджета. Однако основным инструментом борьбы с недостовер-

ным декларированием может стать, как уже отмечалось, лишь создание конкурентных финансового и 

экономического секторов экономики. Необходимо использовать в полной мере имеющийся потенциал 

регулирующей функции ввозной пошлины. При этом в условиях низкого общего обложения внешней 

торговли существует ряд тарифных инструментов, которые позволяют, не изменяя общего среднего 

размера таможенного обложения, а иногда и понижая его, достигнуть эффективной, с точки зрения со-

зданий условий для экономического роста и изменения, структуры импорта. К этим внутрита-рифным 

инструментам можно отнести использование мегатарифов (пиковых значений тарифа), т.е. выделение 



153 
 

на уровне подсубпозиций ТН ВЭД Азербайджана (10 знака) товаров, ввоз которых необходимо регули-

ровать в сторону снижения. Можно выделить ряд товаров, обложение которых происходит на запрети-

тельном уровне, т.е. по максимальным ставкам, одновременно выделить в рамках глубокой детализа-

ции ввозимые беспошлинно товары, поступление и использование на внутренний рынок которых по-

требует мобилизации внутренних факторов производства. 

На наш взгляд, Азербайджану следует принять опыт развитых стран и использовать в своей 

практике мегатарифы, для выделения стратегически важных отраслей производства.  При таком подхо-

де появиться возможность перераспределения налоговой нагрузки от освобождаемых от обложения 

товаров (низкой степени обработки) на товары (высокой степени обработки), с которых взимаются 

максимальные ставки. Доля специфических и комбинированных ставок в таможенном тарифе находит-

ся на достаточно низком уровне, что свидетельствует об уменьшении фискальной направленности та-

моженного тарифа. 

5. В настоящее время основной тенденцией развития таможенного тарифа в Азербайджанской 

Республике является постепенное снижение значения таможенных платежей в формировании доходной 

части государственного бюджета. Это отражает благоприятную экономическую ситуацию в Азербай-

джане, где рост доходов государственного бюджета обеспечивается за счет развития производственной 

сферы страны. Таким образом, если доля таможенных платежей в доходах государственного бюджета в 

1995 году составляла 23%, то в 2014 году составила 9,7%. При сохранении такой тенденции Азербай-

джан сможет в полной мере использовать регулирующую функцию таможенного тарифа, и ускорить 

процесс вступления в ВТО.  
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Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, xüsusi mülkiyyət digər müsbət cəhətlərlə yanaşı istehsal 

vasitələrindən səmərəli istifadəyə imkan verən əsas mülkiyyət formasıdır. Xüsusi mülkiyyətin hökmranlığı 

şəraitində bütövlükdə cəmiyyətin malik olduğu istehsal vasitələrinin hamısı və ya əksər hissəsi bir-birindən 

asılı olmayan azad insanlar arasında bölüşdürülür və onların nəzarəti altında fəaliyyət göstərir. ABŞ iqtisadçısı 

F.Xayek  ―Köləyə aparan yol‖ əsərində xüsusi mülkiyyətin məhz bu cəhətinə diqqət yetirərək yazırdı ki, belə 

bir şəraitdə heç kim insan üzərində mütləq hakimiyyətə malik ola bilməyəcək (7, səh.124). Əks təqdirdə, yəni 

istehsal vasitələri bütövlükdə ayrıca bir şəxsin ( o cümlədən cəmiyyətin,diktatorun) əlinə keçərsə, bu halda 

onların sahibi insanlar üzərində qeyri-məhdud bir hakimiyyət əldə edəcəklər. 

ABŞ iqtisadçısı, monetarizmin banilərindən biri olan M.Fridmen göstərdi ki, hökumətin iqtisadiyyata 

hər hansı bir səviyyədə müdaxiləsi fərdin azadlıq dairısini məhdudlaşdırır və onun mövcudluğunu təhlükə 

altına alır (8, səh.236). F.Xayek isə dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinə qarşı çıxaraq yazırdı ki, biz cəmiyyətin 

kortəbii qüvvələrindən mümkün qədər çox, məcburi üsullardan isə mümkün qədər az istifadə etməliyik. Ancaq 
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unutmaq lazım deyil ki, dövlətin iqtisadi proseslərə müdaxiləsi, iqtisadiyyatın tənzimlənməsi də zəruridir və 

disproporsiyaların əmələ gəlməsinin qarşısını alır (7, səh. 312). 

İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi- iqtisadi, siyasi və hüquqi tədbirlər sistemidir ki, bunların köməyi 

ilə dövlət sabit inkişafa nail olmaq, eləcə də iqtisadi sistemin daim dəyişən şəraitə uyğunlaşmasını təmin etmək 

məqsədilə iqtisadi proseslərə müdaxilə edir (1, səh.222).Amerikan iqtisadçısı K.R.Makkonelli dövlətin 

iqtisadiyyat sahəsində ən mühüm vəzifələri kimi aşağıdakıları göstərir: 

1) Bazar sisteminin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə səbəb olan hüquqi bazanın yaradılması və 

əlverişli iqtisadi mühitin formalaşdırılması; 

2) Rəqabətin qorunması 

3) Gəlirlərin və sərvətin yenidən bölgüsü 

4) Milli məhsulun strukturunu dəyişmək məqsədilə resursların bölgüsündə düzəlişlərinin edilməsi; 

5) İqtisadiyyatın məşğulluq və inflyasiya səviyyəsi üzərində nəzarət, eləcə də iqtisadi artımın təmin 

edilməsi. 

Birinci iki vəzifə bazar sisteminin dəstəklənməsi və fəaliyyətinin asanlaşdırılması ilə əlaqədardısa, 

qalan vəzifələr onları daha da gücləndirir və modifikasiya edir (6, səh.94) 

Bazarda inhisarçılıqla mübarizə və rəqabət şəraitinin qorunması dövlətin iqtisadi tənzimləmə 

funksiyasının prioritet istiqamətlərindən birini təşkil edir.İstehsal vasitələri bazarını tənzimləyən qanunların 

mükəmməliyindən, işgüzarlıq ənənələrinin və mədəniyyətinin mövcud vəziyyətindən asılı olmayaraq haqsız 

rəqabətlə mübarizə aktual məsələ kimi qiymətləndirilir. Respublikamızda rəqabət mexanizminin və onun 

müdafiə sisteminin yaradılması yolunda xeyli iş görülmüş və müsbət nəticələr qazanılmışdır. Bu, hər şeydən 

əvvəl, özünün həyati təsdiqini qəbul edilmiş qanun və qanunvericilik normalarında tapır. Azərbaycan 

Respublikasının Konstitutsiyasında bazar münasibətləri əsasında iqtisadiyyatın inkişafına şərait yaradılması, 

azad sahibkarlığa təminat verilməsi, rəqabət mexanizminin formalaşması və inkişafı, eləcə də rəqabətin 

qorunması ilə bağlı fundamental müddəalar öz əksini tapmışdır. İqtisadi müstəqillik qazandığı bu illər ərzində 

respublikamızda bazar münasibətlərinin formalaşması, bazarın tənzimlənməsi üçün 100-dən artıq ( o cümlədən 

―Rəqabət haqqında‖ ) qanun qəbul edilmişdir. Bu qanunlar və onların əsasında təsdiq olunmuş normativ 

sənədlər-Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyası rəqabətin dövlət müdafiəsi sahəsində tədbirlərin 

reallaşması üçün zəruri hüquqi baza yaradır və MDB-yə üzv olan dövlətlər arasında respublikamız bu 

göstəriciyə görə ön sıralardan birini tutur. 

İstehsal vasitələri bazarının hüquqi tənzimlənməsinin yeni istehsal münasibətlərinin tələblərinə 

davamlı olaraq uyğunlaşdırılması, bu sahədə mövcud normativ- hüquqi bazanın sistemli şəkildə 

təkmilləşdirilməsinə böyük ehtiyac vardır. Bu davamlı prosesə təkan olaraq ölkə Prezidentinin müvafiq 

fərmanları ilə sosialı-iqtisadi inkişafın təmin olunması və islahatların sürətləndirilməsi vəzifələri 

müəyyənləşdirilmişdir. Strateji məqsədlərə nail olmaq üçün qanunvericilik bazasının təkmillə.dirilməsi 

ardıcıllıq tələb edir. 

İdxala nəzarət əlbəttə ki, iqtisadi mexanizmlər vasitəsilə baş verir və bunun nəticəsi olaraq ölkədaxili 

təbii resurslardan istifadə üçün stimul yaradılır. 

Yerli istehsal sahələrinin inkişaf etdirilməsi sahəsində istehsal vasitələri bazarında bu növ məhsullara 

məcmu təklifin xüsusi çəkisi artır və idxal hesabına istehlakın formalaşması meyilləri azalır. Bu məqsədlə 

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin diferensial gömrük vergilərinin tətbiqi haqqında qərarını 

təqdirəlayiq hesab etmək olar. Bəzi növ texnoloji avadanlıqların və istehsal resurslarının respublikaya istehlak 

məqsədilə gətirilməsi zamanı aşağı, yaxud respublikada istehsalı mümkün olan məhsullların idxalına isə yuxarı 

vergi dərəcələrinin tətbiqi son nəticədə daxili istehsal üçün stimul yaradıcı faktora çevrilə bilər. 

Azərbaycanda istehsal vasitələri bazarının formalaşması məhz alıcılıq qabiliyyəti və tələb-təklif 

nisbətləri əsasında baş verir və istehsala təsir edir. Məhz ölkəyə gətirilən texnoloji avadanlıqların və istehsal 

istehlakı üçün lazım olan məhsulların yüksək tarif dərəcələri ilə vergiyə cəlb edilməsi, yerli məhsullarla 

müqayisədə onların qiymətinin yüksək olmasına gətirib çıxara bilər. İdxalın bu tip təsiri bir tərəfdən istehsal 

vasitələri istehsal edən sahələrdə struktur dəyişikliklərinin əmələ gəlməsinə, digər tərəfdən isə istehsal 

vasitələri bazarındaa qiymət artımına səbəb olur. İstehsal vasitələri bazarının tələbatının yerli sənaye 
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məhsulları hesabına ödənilməsi, habelə tələbatın həcmi və strukturunda baş verən keyfiyyət dəyişiklikləri də 

bu bazarda qiymətin artımına təsir edə bilər. Deməli bu proses ikili xarakter daşıyır. Ona görə belə qənaətə 

gəlmək olar ki, bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun iqtisadi islahatların aparıldığı bir şəraitdə istehsal 

vasitələri bazarının normal fəaliyyəti məhz tətbiqi  iqitisadi baxımdan səmərəli sayılan çevik və işlək 

mexanizmlər hesabına təmin edilməlidir. 

Bu baxımdan ölkəmizdə bazar iqtisadiyyatın inkişaf etməsi ilə yanaşı, istehsal vasitələri bazarının 

dövlət tənzimlənməsi sisteminin formalaşması aktual məsələlərdən biridir. Bu məsələnin həlli təsərrüfat 

subyektlərinin işgüzar aktivliyinin yüksəldilməsinə, istehsal sahələrinin optimal təşkili və bazara səmərəli 

malyeridilişi məsələlərində dövlət idarəetmə orqanları və bazar subyektləri arasında əlverişli qarşılıqlı 

əlaqələrin formalaşmasına yönəlməklə onlar üçün iqtisadi, təşkilati və hüquqi əsas yaradır. 

Dövlət hakimiyyəti orqanları məhsul mübadiləsi subyektlərinə münasibətdə özlərinin strateji 

vəzifələrini həyata keçirmək üçün bazarın konyunktur məlumatlarını və fəaliyyət göstərən vasitəçi təşkilatların 

vəziyyətini xarakterizə edən göstəriciləri özündə birləşdirən müvafiq informasiya sisteminə əsaslanır. Belə bir 

informasiya sisteminin mövcudluğu dövlət hakimiyyəti orqanlarına istər regional, istərsə də bütövlükdə, 

respublika iqtisadiyyatında mövcud vəziyyətin analitik qiymətləndirilməsinə, ənənəvi proqnozlaşdırma 

işlərinin aparılmasına, bazar subyektlərinin fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi üzrə tövsiyələrin verilməsinə şərait 

yaradır. Bazarın konyukturası haqqında informasiyaları özündə cəmləşdirən yeganə əsas sənəd istehsal 

vasitələrinin tələb və təklif balansı hesab edilir. 

Respublika ərazisində istehsal vasitələri bazarının dövlət tənzimlənməsini təşkil və məhsulyeridilişi 

üzrə iqtisadi proseslərin koordinasiyasını təmin etmək üçün aşağıda qeyd edilənlərin həyata keçirilməsi 

lazımdır: 

Birincisi, icra hakimiyyəti aparatının tərkibində funksional struktur yaradılmalı və bu struktur bölmə 

üçün digər bölmələrdən fərqli spesifik funksiyalar ayrılıb verilməlidir. 

İkincisi, bu bölmənin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması və qarşısına qoyulan vəzifə və funksiyaları 

operativ yerinə yetirilməsi üçün onun informasiya təminatı yaxşılaşdırılmalıdır. 

Üçüncüsü, istehsal vasitələri bazarının dövlət tənzimlənməsinin metodlar sistemi 

müəyyənləşdirilməlidir. 

Təklif edilən alqoritmi bir qədər geniş formada nəzərdaən keçirək. 

Birinci tədbirin yerinə yetirilməsi çərçivəsində hesab edirik ki, qeyd edilən struktur əmtəə bazarının 

təhlili və inkişafının proqnozlaşdırılması şöbəsi kimi və ya onun bazasında formalaşa bilər. Bu baxımdan 

respublika səviyyəsində marketinq tədqiqatları aparan və logistik missiyanı yerinə yetirən mərkəz 

yaradılmalıdır. 

Qoyulan məqsəddən aslı olaraq belə mərkəzlər əsasən: 

-istehsalçıları, ticarət vasitəçilərini və istehlakçıları operativ informasiyalarla təmin edən 

ümumrespublika təyinatlı informasiya sisteminin -  məlumatlar bankının yaradılması; 

-daxili və xarici bazarlarda məhsul və xidmətlərə tələb və təklifin öyrənilməsi və proqnozlaşdırılması; 

-istehsal-texniki təyinatlı məhsullara tələb və təklif balansının işlənib hazırlanması; 

-istər respublika daxilində ayrı-ayrı iqtisadi regionlar, istərsə də respublika ilə uzaq və yaxın xarici 

ölkələr arasında qarşılıqlı təsərrüfat əlaqələrinin səmərəli təşkili; 

-təsərrüfat əlaqələrinin təhlili və satış bazarının formalaşması; 

-strateji marketinq üzrə analitik-informasiya şəbəkələrinin işlənib hazırlanması; 

-iqtisadiyyatın inkişafını proqnozlaşdırmaq məqsədilə ayrı-ayrı məhsul növlərinin istehsal 

imkanlarının təhlili, istehsalın stimullaşdırılması tədbirlərinin əsaslandırılması; 

-yeni istehsalın təşkilini əsaslandırmaq üçün bu istehsalın nəticələrinə yeni tələb paketinin 

formalaşdırılması, yeni növ məhsulların qiymətinin proqnozlaşdırılması, bazarın tutumunun 

qiymətləndirilməsi; 

-istehsalın inkişafını proqnozlaşdırmaq üçün ayrı-ayrı müəssisə və müxtəlif təbəqəli əhalinin tələb və 

təkliflərin təhlili,istehsal sahələrinin mühüm növ material resusları ilə təminatı üzrə təkliflərin işlənib 

hazırlanması; 
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-qiymət və tariflərin formalaşmasının təhlili və proqnozlaşdırılması; 

-tələb və təklifin əsaslandırılması üçün təsərrüfat subyektlərinin sifarişləri əsasında marketinq 

tədqiqatlarının aparılması, qiymət siyasətinin və bazara yeni məhsulların gətirilməsi strategiyasının 

hazırlanması; 

-makro səviyyədə məhsulyeridilişinin təşkili və həyata keçirilməsi üçün istehsal vasitələri bazarı 

subyektlərinin fəaliyyət koordinasiyası; 

-Istehsal vasitələrinin istehsalı və mübadiləsini həyata keçirən ayrı-ayrı bazar subyektlərinin iqtisadi, 

təşkilatı və hüquqi metodlarla müdafiə edilməsi; 

-anbar təsərrüfatı obyektlərinin və topdansatış bazarında fəaliyyət göstərən ticarət vasitəçilərinin 

pasportlaşdırılması, istehsal vasitələri bazarının mühüm növ infrastruktur emelentlərinin vəziyyətinin təhlili; 

-istehsal vasitələri bazarının vəziyyətinə nəzarət sisteminin və informasiyaların yayılması 

mexanizminin formalaşdırılması; 

-informasiya – məlumat bankının metodiki və proqram təminatının işlənib hazırlanması; 

-məhsulyeridilişi prosesinin və məhsulötürücü şəbəkələrin inkişaf konsepsiyasının işlənib hazırlanması 

və həyata keçirilməsi; 

-ölkə iqtisadiyyatında struktur dəyişiklikləri nəzərə almaqla istehsal vasitələri bazarının inkişafının 

elmi metodiki təminatı və s. bu kimi vəzifələri yerinə yetirir. 

Qarşıya qoyulan vəzifələrdən asılı  olaraq yeni yaradılacaq mərkəz əsasən aşağdakı funksiyaları yerinə 

yetirməlidir: 

I. Regional, regionlararası, respublika və xarici bazarlarda istehsal vasitələrinə tələb və təklifi 

öyrənmək və proqnozlaşdırmaq.  

II. Istehsal  vasitələrinə tələb və təklif balansını işləyib hazırlamaq. 

III. Tələb və təklif arasında nisbəti təhlil etməklə tələbi ödənilməyən məhsulların aşkar edilməsi və 

bunun əsasında tələbi ödənilməyən məhsulların istehsalını stiumullaşdırmaq. 

IV. İdxal edilən məhsulların istehsalını və yerli xammala əsaslanan ixrac yönümlü istehsalı 

stimullaşdırmaq 

V. Ölkənin regionları arasında, eləcə də yaxın və uzaq xarici ölkələr arasında material axınlarının cari 

hərəkətini təhlil etmək. 

VI. Qarşılıqlı məhsulgöndərmələr üzrə balanslar işləyib hazırlamaq. 

VII. Marketinq imkanlarının aşkar edilməsi əsasında material axınlarının hərəkət istiqamətini və 

həcmini proqnozlaşdırmaq.  

VIII. Qiymət və tariflərin formalaşması prosesini təhlil etmək və proqnozlaşdırmaq. 

IX. Məhsulyeridilişi prosesini təmin etmək üçün istehsal vasitələri bazarları üzrə informasiya sistemi 

formalaşdırmaq. 

X. İstehsal vasitələri bazarının mühüm infrastruktur elementlərinin mövcüd vəziyyətini təhlil etmək və 

anbar təsərrüfatı obyektlərinin, həmçinin topdan-vasitəçi strukturların pasportlaşdırılmasını həyata keçirmək.  

XI.Respublikasının regionları, yaxın və uzaq xarici ölkələrlə təsərrüfat əlaqələrinin təşkili üçün 

prioritet əhəmiyyət kəsb edən məhsulötürücü şəbəkələrin inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq. 

XII. İstehsal vasitələrinin istehsalçıları ilə istehlakçıları arasında qarşılıqlı təsərüfat fəaliyyəti zamanı 

məhsulyeridilişinin yeni forma, metod və texnologiyaları sistemi müəyyənləşdirmək və bu sahədə konkret 

tədbirlər sistemi işləyib hazırlamaq. 

XIII.Məhsulyeridilişi prosesini tənzimləmək üçün iqtisadi, hüquqi normativlərin səmərəli tətbiqi üzrə  

qayda və təlimatları əsaslandırmaq və işləyib hazırlamaq. 

XIV. Nəqliyyat strukturları ilə birlikdə səmərəli məhsul daşımaları həyata keçirilməsinə stiumul 

yaratmaq məqsədilə diferensial nəqliyyat tarifləri üzrə təkliflər hazırlamaq. 

XV. Ölkə daxilində, eləcə də Azərbaycan respublikası ilə yaxın və uzaq xarici ölkələr arasında həyata 

keçirilən məhsuldaşımaların iqtisadi cəhətdən səmərəli sxemini işləyib hazırlamaq. 

XVI. .Anbar şəbəkələrinin, nəqliyyat infrastrukturunun, ticarət vasitəçi strukturların maddi-texniki 

bazasının möhkəmləndirilməsi sahəsində investisiya siyasəti ilə bağlı təkliflər paketi hazırlamaq. 
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XVII. İstehsal vasitələri üzrə sivil topdansatış bazarını formalaşdırmaq, eləcə də bu bazara istehsalçı 

müəssisə və nəqliyyat şəbəkələrinin fəaliyyətini əlaqələndirmək məqsədilə topdansatış bazarının fəaliyyət 

konsepsiyasını işləyib hazırlamaq.  

XVIII. İstehsal vasitələri bazarında məhsulyeridilişi ilə bağlı proseslərin təşkili və koordinasiyasını 

həyata keçirən strukturların, eləcə də istehsal sahələrinə logistik xidmət göstərilməsi sahəsində ixtisaslaşmış 

yeni növ vasitəçi təşkilatların inkişafı üzrə metodiki tövsiyyələr və təkliflər hazırlamaq. 

XIX. İstehsal vasitələrinə dövlət sifarişlərinin qəbul edilməsi və onların yerinə yetirilməsi ilə bağlı 

tədbirlərdə iştirak etmək üçün todansatış təşkilatlarına və istehsalçı müəssisələrinə tövsiyə xarakterli müvafiq 

informasiyalar vermək və konsaltinq xidməti göstərmək( 4, səh 264). 

Qoyulan vəzifələr konteksindən çıxış edən və sadalanan funksiyaları yerinə yetirən mərkəz istehsal 

vasitələri bazarının parametrlərinə, eləcə də onun infrastrukturasının vəziyyətinə dövlətin bütün spektr 

təsiretmə metodlarından, o cümlədən strateji idarəetmə (məhsulötürücü şəbəkələrin inkişafının 

proqnozlaşdırılması) və məsləhət xarakterli (istehsal vasitələri bazarının subyektləri, istehsalçı müəssisə və 

topdansatış ticarəti müəssisələrinə təsərrüfat fəaliyyətinin aparılması ilə bağlı elmi-metodiki və informasiya 

materiallarının verilməsi) metodlarından istifadə imkanı əldə edə bilər. 

Istehsal vasitələri bazarının dövlət tənzimləməsinin təşkilinin təkminləşdirilməsi çərçivəsində ikinci 

addım mərkəzin informasiya bazasinin formalaşdırılması hesab edilir. Hal-hazırda informasiya sisteminin 

əsasını istehsal vasitələri bazarında tələb və təklifin vəziyyəti, onun dinamikası haqqında məlumatlar toplusu 

təşkil edir. Mərkəzin qarşısında duran ilkin vəzifə işgüzar bazarda fəaliyyət göstərən istehsalçı və topdansatış 

ticarəti müəssisələri haqqında informasıya altsistemini formalaşdırmaqla məlumatlar bankını 

genişləndirməkdən ibarətdir. Sonradan mübadilə sferasının bu sektoru – istehsal vasitələri bazarının vəziyyəti 

haqqında tam və adekvat informasiyaların əldə edilməsi üçün bu bazarın hər bir subyektinin fəaliyyətinin 

nəticələrinə başdan-başa və seçmə xarakterli tədqiqatların aparılması məqsədəuyğun olardı. Bu məsələni 

mərkəz sifarişçi kimi çıxış edərək Dövlət Statistika Komitəsi ilə birlikdə həll edə bilər. 
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İŞSİZLİK VƏ ONUN FORMALARININ MÜƏYYƏN OLUNMASI MEYARLARI 

 

Məqalədə hər bir ölkədə ən aktual problemlərdən biri olan işsizlik və onun formaları nəzərdən 

keçirilir, işsizliyə verilən təriflər müqayisəli şəkildə şərh edilir. Burada müxtəlif meyarlar baxımından işsizliyin 

friksion, struktur, mövsümi, gizli, tsiklik, təbii və digər formalarının mahiyyəti açıqlanır, işsizliklə bağlı 

nəzəriyyələr təhlil edilir. Bununla yanaşı məqalədə işsizlik səviyyəsinin müəyyən olunmasında istifadə olunan 

metodlara baxılır və onun azaldılması yolların müəyyən olunmasına xüsusi diqqət yetirilir. 
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В статье рассматривается одна из самых актуальных проблем каждой страны как безрабо-

тица и ее формы, комментируются разные определения безработицы. Здесь поясняется сущность 

таких форм безработицы как фрикционная, структурная, сезонная, скрытая, циклическая, есте-

ственная и пр. Также анализируются теории, связанные с безработицей. Наряду с этим, в статье 

рассматриваются методы, применяемые для определения уровня безработицы и уделяется особое 

внимание определению путей ее уменьшения. 

Ключевые слова: безработица, фрикционная безработица, структурная безработица, сезон-
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This article discusses one of the most urgent problems of each country as unemployment and its forms, 

commented on different definitions of unemployment. This explains the nature of such forms as the unemploy-

ment frictional, structural, seasonal, hidden, cyclic, and natural and so on. Also, analyse the theory of unem-

ployment. In addition, the article describes the methods used to determine the level of unemployment, and pays 

special attention to identifying ways to decrease it. 

Keywords: unemployment, frictional unemployment, structural unemployment, seasonal unemploy-

ment, disguised unemployment, cyclical unemployment, the natural unemployment level beyarabotitsy. 

 

Bu gün işsizlik iqtisadiyyatın ən aktual problemlərindən biridir. Bütün ölkələrdə işsizliyin yaranma 

səbəbləri araşdırılır və onun aradan qaldırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər görülür. İqtisadi ədəbiyyatda 

işsizlər və işləməyənlər anlayışları iqtisadçılar tərəfindən birmənalı qəbul edilmir.(1, səh. 9). Beynəlxalq 

praktikaya və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən hazırlanmış sənədlərə və konvensiyalara istinadən belə 

qənaətə gəlmək olar ki, işləmək arzusunda olub, müstəqil olaraq iş axtarmaqla fəal məşğul olan, lakin hər 

şeydən əvvəl boş iş yerlərinin və ya kifayət qədər professional hazırlığın olmaması üzündən iş tapa bilməyən 

vətəndaşlar işsiz hesab edilir. Məşğulluq haqqında qanunvericiliyə uyğun olaraq heç bir yerdə işləməyən və 
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əmək haqqı almayan, Dövlət Məşğulluq Xidməti orqanlarında qeydiyyatdan keçən, bu orqanlar tərəfindən 

təklif edilən müvafiq iş yerində işləməyə hazır olan hər bir əmək qabiliyyətli vətəndaş rəsmi işsiz statusuna 

malik olur. İşləməyənlər isə iş axtarmır və demək olar ki, bu və ya digər səbəbdən işləmək arzusunda olmur. 

Beləliklə, işsiz o şəxsdir ki, həmin şəxs işləmək arzusundadır, lakin müəyyən səbəblərə görə  işlə təmin oluna 

bilmir. İşləməyən şəxs isə, könüllü olaraq işləmək istəmir. 

İqtisadiyyatda məşğulluq səviyyəsi ilə milli gəlir arasında daima qarşılıqlı asılılıq olur. Belə ki, 

məşğulluğun səviyyəsi artdıqda istehsal olunan əmtəə və xidmətlərin həcmi artacaq və yaxud əksinə, 

məşğulluğun səviyyəsi azaldıqda istehsal olunan əmtəə və xidmətlər azalacaq. Ölkə malik olduğu istehsal 

amillərini nə qədər çox istehsal prosesinə cəlb edə bilirsə, məcmu buraxılış bir o qədər artacaq. Bəzi hallarda 

məşğulluğun artması və işsizliyin azalması tələb inflyasiyasının yaranmasına səbəb olur. Tələb inflyasiyasının 

səviyyəsinin enməsinə isə məşğulluğun məhdudlaşdırılması yolu ilə almaq olar. Bu o deməkdir ki, inflyasiya 

ilə işsizlik arasında qısamüddətli dövrdə tərs əlaqə var. Həmin əlaqəni isə Filips qrafik olaraq təsvir etmişdir. 

İşsizliyin ölkə iqtisadiyyatına mənfi təsiri danılmazdır. Bu təsir yalnız dövlət tərəfindən işsizliyə görə 

müavinətin verilməsində deyil, həmçinin məcmu məhsul buraxılışının azalmasında özünü göstərir. İlk növbədə 

iqtisadi artıma təsir edərək məcmu buraxılışın həcminin azalmasına səbəb olur. Bununla da işsizlik və iqtisadi 

inkişaf arasında müəyyən əlaqənin mövcudluğu özünü göstərir. Onlar arasındakı asılılıq Oyken tərəfindən irəli 

sürülüb. Digər tərəfdən isə, işsizlik statusu almış şəxslərə işsizliyə görə müavinət ödənilmiş olur. İşsizliyin 

cəmiyyət üçün yaratdığı zərərlərdən biri də, şəxsin asudə vaxtının çoxluğundan irəli gəlir. Təbii ki, bu vaxt heç 

də arzu edilməyən və boşa keçən vaxt hesab olunur. Dövlət büdcəsinin formalaşmasının əsas hissəsini təşkil 

edən vergilərin, xüsusilə də, gəlir vergisinin azalmasına səbəb olur. Göründüyü kimi, işsizlik tək şəxsin özünə 

deyil, həmçinin, ölkə üçün də mənfi haldır. İşsizlik iş yerləri ilə işçi qüvvəsi arasında nisbətin pozulmasıdır ki, 

nəticədə, həm boş yerlərinin yaranmasına, həm də işçi qüvvəsinin işsiz qalmasına səbəb olur. Dünya 

təcrübəsinə əsasən, ölkə öz əhalisini mümkün qədər işlə təmin etdikdə ÜDM-nin həcmi işçilərinin işsiz qaldığı 

haldakına nisbətən daha yüksək olur. ABŞ iqtisadçısı Artur Oyken işsizliklə məhsul itkisi arasındakı asılılığı 

riyazi yolla hesablamış və itkini müəyyən etməyə çalışmışdır. Bu qanun Oyken qanunu adlandırılır. O, göstərir 

ki, işsizlik təbii səviyyədən 1% yüksək olduqda, işsizliklə bağlı məhsul itkisi 2,5 %-ə çatır. Məlum olur ki, 

işsizliyin artması məhsul itkisinə səbəb olur.  

İşsizlik yaranma səbəblərinə görə friksion, struktur və mövsümi, gizli işsizliyə ayrılır. Friksion işsizlik 

– daha əlverişli iş şərtlərində işləmək və daha yüksək əmək haqqı əldə etmək məqsədilə işçi qüvvəsinin iş 

yerini dəyişdirməsi nəticəsində yaranan müvəqqəti işsizlikdir. Həmçinin , universiteti yenicə bitirmiş və iş 

axtaran şəxs də friksion işsizliyə aiddir. Başqa sözlə, şəxs hesab edir ki, daha yüksək şərtlərlə işləyə biləcəyi iş 

var, lakin onu tapmaq üçün müəyyən qədər vaxt lazımdır. Struktur işsizlik - istehsal prosesində iş qüvvəsinə 

tələbin strukturunun dəyişilməsi nəticəsində yaranır. Bu zaman istehsal prosesinə yeni texnika və 

texnologiyanın tətbiqi nəticəsində yeni texnikadan istifadə edə bilməyən işçi qüvvəsinə ehtiyac qalmır və bu da  

işsizliyin artmasına səbəb olur. İşçilər həmin texnologiyadan istifadə istiqamətində bilik və bacarıqlarını 

artırmaq üçün xüsusi ixtisasartırma kurslarına və digər tədris kurslarına müraciət edirlər. Bu işsizlik zamanı 

bəzi peşələrə tələbat azalır, digərlərinə tələbat artır. Həmçinin istehlakçı tələbatının xarakteri dəyişdiyindən 

işçilərin bacarıq və vərdişləri köhnəlmiş olur. Eyni zamanda dövlət struktur işsizliyin  fəsadlarını aradan 

qaldırmaq üçün təlim proqramları da tətbiq edir ki, bu da inkişaf edən sənaye iqtisadiyyatında işçilərin yeni 

tələblərə uyğunlaşdırır. Əgər bu proqramlar işə daxil olma dərəcəsini yüksəldərsə təbii işsizlik dərəcəsi də 

azalar.  

Tsiklik işsizlik məcmu buraxılışın həcminin az olduğu halda baş verən işsizlik növüdür.  

Təbii işsizlik səviyyəsi iqtisadiyyatda tam məşğulluğa nail olunma halıdır, yəni  friksion və struktur 

işsizliyin cəmi birlikdə təbii işsizliyi nəzərdə tutur. Təbii işsizlik səviyyəsi tam məşğulluq halına uyğun gəlir. 

Tam məşğulluq halında bütün istehsal amilləri istehsal  prosesində cəlb olunur və ÜMM-un potensial 

səviyyəsinə nail olunur. Dövlət bu sahədə daha çox təbii işsizliyi azaltmaq istiqamətində tədbirlər görür. 

Friksion işsizliyi azaltmaq üçün bu sahədə dövlət məşğulluq agentlikləri daha müstəsna rola malikdir. İş 

yerlərinin açılması və iş axtaranların olması haqqında məlumatlar nə qədər tez yayılarsa, iqtisadiyyatdakı 

https://az.wikipedia.org/wiki/Struktur_i%C5%9Fsizlik
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işçilərlə iş yerləri daha tez uyğunlaşdırıla bilər. Nəticədə işsizlərin yeni iş tapmaq üçün sərf etdiyi vaxt 

azalarsa, bu hal iqtisadiyyatdakı işsizliyin təbii dərəcəsini azalda bilər. 

Elmi-texniki tərəqqinin inkişafı, yeni, mükəmməl texnologiya və texnikanın tətbiq edilməsi 

nəticəsində  hər məhsul vahidinin istehsalına çəkilmiş xərc azalmaqla  əmək məhsuldarlığını artırmış olur. 

Əmək məhsuldarlığının artması ilə əlaqədar məşğulluğun azalması və işçilərin işsizlər sırasına qoşulması 

nəticəsində yaranan texnoloji işsizlikdir. Əmək məhsuldarlığının artması, məhsuldar qüvvələrin inkişafı və 

əmtəə istehsalçıları arasında rəqabətin güclənməsi ilə əlaqədar, işsizliyin bu səbəbi get-gedə həlledici 

əhəmiyyət kəsb edir. Çox güman ki, müasir texnologiyalardan istifadə edilməsi məşğulluğa və işsizliyə ciddi 

təsir göstərəcəkdir. 

Bundan başqa işsizliyin bir növü kimi gizli işsizlik fərqləndirilir. Gizli işsizlik zamanı şəxs istehsal 

prosesində iştirak edir, lakin onun istehsal prosesində heç bir qatqısı yoxdur yəni, marjinal gəliri 0-a 

bərabərdir. Başqa sözlə desək, rəsmi olaraq işsizlik statusu almış, lakin məcmu buraxılışın həcminə təsir etmir. 

Gizli işsizlik adətən az inkişaf etmiş ölkələrdə baş verir. Bazar münasibətlərinin inkişaf etdiyi dövrlərdə 

mülkiyyət çoxnövlüyünün  yaranması və digər ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin qırılması ölkədə daxilində istehsal 

olunmuş məhsullara tələbin azalmasına səbəb oldu. Bununla da məcmu buraxılışın həcmi azaldı və işçilərin bir 

qismi məzuniyyətə çıxdılar, digərləri isə əvvəlkinə nisbətən daha az məhsul istehsal etməli oldular. Həmin işçi 

qüvvəsi rəsmi surətdə məşğul adı altında olsa da, öz iş qüvvəsini tətbiq edə bilmir. Müəssisə daxilində istehsal 

həcmində azalma olduğuna görə müəssisə fəaliyyət rejimini qısaldır  və nəticədə, həmin işçilər tam işləmirlər. 

Təbii işsizliyi müəyyən edən amillər işsizliyin davametmə müddəti və işsizliyin tezliyidir. İşsizliyin 

davametmə müddəti işçi qüvvəsinin demoqrafik tərkibindən və işsizliyə görə verilən müavinətdən asılıdır.  

Sonuncu məqama müavinətə diqqət yetirsək, müavinət yüksək olması, onun  iş axtarmağa olan 

marağının azalmasına səbəb olur və yaxud əksinə. Eyni zamanda, cari iş yerini itirməkdən bir o qədər 

qorxmurlar.  Müavinətin yüksək olması daha uzun müddət iş axtarışında özünü göstərir. Hər hansı bir şəxs 

firmanın fəaliyyəti üçün xüsusi təcrübə və  bacarığa malikdirsə, həmin şəxs yüksək ödənişli iş axtarmaqda 

maraqlı olmurlar.  Müəyyən müddətdə işçinin işsiz qaldığı hallar işsizliyin tezliyi ilə ölçülür. Bu daha çox 

işçiyə müəssisə tərəfindən olan tələbin dəyişməsindən asılıdır. 

Mövsümi işsizlik - İşsizliyin bu forması kənd təsərrüfatı istehsalında özünü daha çox büruzə verir. 

Belə ki, istehsal dövrü ilə iş dövrünün üst-üstə düşməməsi ilə əlaqədar istehsal prosesi mövsümü xarakter 

daşıyır. Müvafiq olaraq əmək sərfi diskret, fasiləli xarakter daşıyır. Nəticədə iş qüvvəsinə tələbat müxtəlif 

istiqamətlərdə dəyişir. İş prosesinin mövcudluğu şəraitində tələbatın artımı müşahidə olunur, əks halda 

işçilərin sayı kəskin şəkildə aşağı düşür. Deməli mövsümü işsizlik yaranır. Müxtəlif iqtisadi məktəb 

nümayəndələri işsizliyə müxtəlif səpkidən yanaşmışlar: 

Klassik siyasi iqtisad məktəbinin nümayəndələrinin fikrincə, bazar mexanizmi tələb və təklifə əsaslanır 

ki, onların qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində bazarda tarazlığın yaranmasını şərtləndirir. Nəticədə, bütün 

insanların maddi  nemətlərə olan tələbatı ödənmiş olur. Bazarda tarazlığın yaranması isə tam məşğulluğa nail 

olunmasına səbəb olur. Lakin bazar iqtisadiyyatı bu fikirləri doğrultmur. Çünki, cəmiyyət üzvləri əmək haqqı, 

mənfəət və ya renta əldə edərkən heç də onların hamısını istehlaka sərf etmir. Belə olduqda məhsulların təklifi 

onların tələbini üstələyəcək və istehsal həcmi aşağı düşəcək bununla da, işsizliyin yaranması üçün zəmin 

yaranmış olacaq. Klassiklərə görə,  iş yerlərinə görə işçi qüvvəsi arasında baş verən rəqabət nəticəsində əmək 

haqqı aşağı salınır və bütün işsizləri  işə götürmək imkanı yaranır. 

Klassiklərə görə, həmçinin, əmək bazarlarında tarazlıq halında yalnız könüllü işsizlik mövcud ola 

bilər. Keyns isə klassiklərin əksini iddia edərək, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi nəticəsində yalnız işsizliyin 

azalmasına nail olmaq olar. Eyni zamanda,  dövlət müxtəlif vasitələrdən istifadə etməklə tələbi 

stimullaşdırmalı yəni, əhalinin gəlirlərinin çox hissəsini yığıma deyil, istehlaka yönəldilməsini həyata 

keçirməlidir. Bununla da, tələbi artırmaqla gəlirlərin artırılmasına və nəticədə məşğulluğa nail olmaq olar. 

 Alman alimi Karl Marks klassik siyasi iqtisad məktəbinin ―azad bazar iqtisadiyyatı şəraitində 

işsizliyin qeyri-mümkün olması‖ fikrinə qarşı çıxmış və onun fikrincə,  texniki tərəqqinin istehsala tətbiqi 

istehsal vasitələrinin dəyərinin artmasına səbəb olur. Belə olduqda, əməyə olan tələb kapital yığımının 

sürətindən geri qalı və işsizliyin yaranmasına səbəb olur. 
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Dövlətin işsizliklə bağlı tətbiq etdiyi digər proqram isə işsizlik müavinətinin tətbiqidir. Bu zaman işçi 

öz iş yerini itirdikdə əmək haqqının  müəyyən hissəsini işsizlik müavinəti şəklində almağa davam edir. Bəzi 

hallarda işsizlər bu müavinətlə kifayətlənib yeni  iş axtarmaqdan imtina edirlər və yaxud mövcud iş yerlərini 

tərk etməkdə cəsarətli olurlar. Bundan başqa dövlət tərəfindən regionların inkişafına dair dövlət proqramının 

işlənib hazırlanması həmin regionlara investisiyaların ayrılmasına, yeni iş yerlərinin yaranmasına və insanların 

şəhərə axın etməsinin qarşısını almışdır. 

Bəzi hallarda şirkət öz istehsalını (sənayesini) və ya fəaliyyətini  ucuz işçi  qüvvəsi olduğuna görə  

digər ölkəyə köçürür və nəticədə, üçüncü şəxslərin müəssisəyə cəlbini reallaşdırdı. 1994-cü ildə Şimali 

Amerika Azad Ticarət Assosiasiyasının yaradılmasından sonra  Amerikanın təşəbbüsü ilə müxtəlif ölkələrdə 

Transmilli  korporasiyalar yaranmasına zərurət yarandı və Şimali Amerika qitəsində  bir sıra iş yerləri 

Meksikada cəmləndilər. Bununla da, Cənub Şərqi Asiya ölkələri ilə onlar arasında iqtisadi əməkdaşlıq 

yaranmış oldu. Xüsusilə də, Çin və Hindistanın işçi qüvvəsinin Amerika şirkətlərinin tələb etdiyi müvafiq 

bacarıqlarına yiyələnməsinə səbəb oldu. 

Ölkədə qadınların məşğulluğunun təmin оlunması da ciddi  prоblemlərdəndir. Bu prоblem özünü daha 

çox  regiоnlarda göstərir. Bazar münasibətlərinin qərarlaşmadığı dövrdə qadınlar daha çox  yüngül sənaye  

sahələrində və  kənd təsərrüfatında çalışmağa üstünlük verirdi. Ölkə üzrə  əmək haqqının orta göstəricisi 

kişilərə nisbətən qadınlarda aşağıdır. Lakin, son zamanlar iqtisadi münasibətlərin inkişaf etdiyi və xüsusi 

mülkiyyətin payının artdığı dövrdə işçi qüvvəsində qadınların payı kişilərə nisbətdə azalmağa başladı. Qeyd 

etmək olar ki, qadınların öz işlərində vəzifə irəliləyişləri kişilərə nisbətən aşağıdır. Məsələn, demək olar ki,  

təhsil və səhiyyə sahəsində işləyənlərin 80% dən yuxarısı qadınlardan ibarətdir. Lakin, onların rəhbər 

vəzifələrdə iştirakı 30% - ə yaxındır. Hal-hazırda məşğulluq siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də ölkədə 

gender bərabərsizliyini aradan qaldırmaqdan ibarətdir. Ölkədə rəsmi şəkildə məşğulluq xidməti orqanlarında 

işsizlik statusu alan şəxslər Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına əsasən, müəyyən edilmiş 

işsizlərdən azdır. Buna isə bir sıra amillər təsir edir. 90-cı illərin əvvəllərində işçilərin ixtisarının  qarşısını 

almaq məqsədilə, işçilərin iş müddəti azaldıldı və onların əmək haqqı aşağı salındı. Demək olar ki, ölkədə 

məcmu məhsul buraxılışının həcmi aşağı olmasına baxmayaraq, faktiki olaraq  işsizliyin səviyyəsi aşağı həddə 

idi. Bununla da gizli işsizlik hökm sürürdü.  Daha sonra o dövrdə torpaq islahatı həyata keçirilmiş və bununla 

da kənd əhalisinə torpaq sahəsi  paylanmışdı. Nəticədə, əhali  kənd təsərrüfatı istehsalı ilə məşğul olan şəxs 

kimi qeydiyyata alınmışdır. Məşğulluq orqanlarında işsizlik statusunun aşağı olmasının bir səbəbi də, işsizliyə 

görə verilən müavinətin aşağı olmasıdır. Məşğul əhalinin tərkibində  təhsil səviyyəsi üzrə bölgüsü xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Bildiyimiz kimi, işsizlərin xüsusi çəkisində gənclərin payı çoxdur. İşsizlərin 69%-i 35 

yaşa qədər olan şəxslərdir. Buna səbəb daha öncə də qeyd etdiyimiz ki, gənclərin müəssisənin fəaliyyəti üzrə 

təcrübəsinin aşağı olmasıdır. 

Dünya ölkələrinin praktikasına əsasən işsizliyin səviyyəsi  1% dən 3% -ə -dək olduqda bu yol verilə 

bilən, 5%-ə qədər olduqda ölkə üçün təhlükəli olmayan,  7% və daha çox olduqda isə, ölkə üçün təhlükəli 

hesab olunur.  

Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatı ölkələrində işsizlik səviyyəsi 2 yolla müəyyən edilir: məşğul xidməti 

orqanlarında qeydiyyatdan keçmiş işsizlik status  almış şəxslər və ya Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən 

müəyyən edilmiş işsizlər. 
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Bu məqalədə böhran və həmçinin insan resursları anlayışının mahiyyəti böhran şəraitində şirkətlərin 

qarşılaşdığı çətinliklər və görülməsi zəruri olan tədbirlərdən bəhs olunub.İnsan resurslarının effektiv idarə 
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В данной статье отражена сущность человеческих ресурсов, а также кризиса, трудности 
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HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN TERMS OF CRISIS 

 

This article describes the main characteristics human resource also crisis, difficulties that faces firms 

in terms of crisis.The gaining of success with effective managing of human resource. 
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Böhran yunan sözü crisis sözündən olub ―qərar‖, ―ayrılma‖  kimi mənalar verməkdədir. Bu subyektiv 

bir qərar anı deyil, bir prosesin içindən digər prosesin içərisinə və ya bir prosesin içindəki vəziyyətə keçərkən 

ortaya çıxan bir qərar və ya qərarsızlıq anıdır. Böhran zamanı heç bir şey əvvəlki kimi olmur və heç bir iş 

əvvəlki kimi getmir. Bununla bahəm, yeni bir forma və ya formalaşma da mövcud deyildir. Böhran zaman 

əsasən qeyri müəyyənlik hökm sürür 

Böhran-sonu haqqında proqnoz verilməsi mümkün olmayan nə zaman başlayıb nə zaman bitməsi  

qeyri müəyyən bir müddəti əhatə edir. Adətən böhran şirkətlərin hədəf və məqsədlərini təhlükə altına salaraq 

onları yox olma qorxusu yaşadaraq ətalət vəziyyətinə salır. Həmçinin böhran yaratdığı problemlərlə hər bir 

şirkətin əməkdaş və payçılarını təzyiq altına salır. Böhran dövründə müəssisələr dünyada baş verən hadisələri 

doğru şəkildə qavrayaraq əldə edilmiş məlumatları öz əməkdaşları ilə bərabər araşdırıb böhranın hansı təsir 

göstərə biləcəyini müəyyən etməyə çalışmalı və öz əməkdaşlarını böhranla mübarizəyə səfərbər etməlidir. 

Böhran əslində həm fərd həm də toplu olaraq bütün canlıların öz həyatları boyunca daim qarşılaşdıqları bir 

məhfumdur. Bir məşhur iş adamından soruşublar: ‖Bu qədər böyük biznesinizi və uğurlarınızı nəyə 

borclusunuz?  İş adamının cavabı çox mənalı olub: ‖Çox şükür problemlər üzərimizdən heç vaxt əkskik 

olmadı‖. Əslində bu cavabda hər problemin özü üçün keçilməsi lazım olan bir maneə olduğundan və bu 

əngəllərin keçilməsinin sonda biznes üçün inkişafa səbəb olmasından bəhs olunur. 

Böhranlar şirkətlər tərəfindən dəyərləndirildiyində daxili və xarici böhranlara təhlil olunur. Xarici 

böhranlar bu gün də olduğu kimi qlobal iqtisadi dalğalanmalar və qeyri müəyyənliklərin yaratdığı daralmalar, 

qlobal və yerli rəqabət, texnoloji inkişaf, təbii fəlakətlər və s.səbəbi ilə yaranır. Bu saydığımız amillərin  hər 
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birinin istənilən vaxt meydana çıxması ehtimal olunur. Əsas odur ki, bu ehtimal gerçəkləşən zaman təsirinin nə 

qədər olması və nə qədər davam etməsi idarəedicilərin xarici aləmdəki dəyişiklikləri doğru təxmin edərək, 

doğru təhlillər edərək əvvəlcədən bu vəziyyətə hazır olmasıdır. Şirkətin və ya hər hansı bir qurumun rəhbəri 

iclaslar təşkil edərək əməkdaşları vəziyyətlə tanış etməli lazım gəldikdə onları təkliflər verməyə təşviq etməli 

problemin şəxsi deyil ümumi olmasını vurğulamalı və vəziyyətdən birgə çıxışın mümkun olması qeyd 

olunmalıdır. 

Böhranın daxili səbəbləri kimi isə aşağıdakı səbəbləri göstərmək olar: 

1. Şirkət rəhbərlərinin təcrübəsizliyi,sahələrarasındakı əlaqə və ünsiyyətin lazımi səviyyədə olmaması, 

təşkilatlanma dərəcəsi aşağı olmasını aid etmək olar: 

2. Qərar qəbul edilməsi və onların həyata keçirilməsindəki yavaşlıq 

3. Tez-tez yol verilən əhəmiyyətli xətalar və səhvlər 

4. İşəgötürən və işçi arasındakı rabitənin,əlaqə və ünsiyyətin effektiv şəkildə olmaması 

5. Məqsəd və hədəflərin kifayət qədər aydın və planlı olmaması 

6. İşçi dövriyyəsinin (işə qəbul və işdən azadolmaların) yüksək olması, 

7. İşçilərin işdən azad edilməsi və ixtisarlarla bağlı iş yükünün artması və həmçinin iş yükünün işçilər 

arasında bərabər paylanmaması 

8. İş yerindəki məmnunsuzluq 

İnsan resursları bir müəssisədəki ən yüksək vəzifəli rəhbər şəxsdən tutmuş ən aşağı pillədəki insanları 

əhatə edir. Müəssisə ən yüksək vəizifəli şəxsdən tutmuş ən aşağı pillədəki işçisinə qədər bütün insanlarını 

yalnız effektiv və məhsuldar şəkildə istifadə edərək uğur qazana bilərlər. İnsan resurslarını effektiv və 

məhsuldar istifadə edən şirkətlər digərləri qarşısında həmişə üstünlük qazanmış olurlar. Bildiyimiz kimi,böhran 

bir çox şirkətlərin qarşısında maddi çətinliklər yaradır. Lakin, işçilərin işdən çıxarılmasını və iş yerlərin 

ixtisarını bu maddi çətinlikdən çıxış yolu kimi görmək çox böyük yanlışlıqdır. Makro səviyyədən məsələyə 

nəzər yetirdiğimizdə işsizlərin sayının artması ,böhranın ictimai baxımdan təsirini daha da artıraraq 

dərinləşməsinə səbəb olur. 

Hər hansı bir müəssisənin fəaliyyətinin effektivliyinin azalmasının əsas səbəblərindən aşağıdakıları 

qeyd etmək olar. 

1. Qrupların və şəxslərin məqsədlərinin düzgün müəyyən edilməməsi və müxtəlifliyi. Müəssisə 

fəaliyyətinin effektivliyinin azalmaması üçün hər bir işçinin  və hər bir qrupun kollektivin, tapşırığı,məqsədi, 

vəzifələri dəqiq müəyyən edilməli, onlar şifahi və ya yazılı şəkildə icraçılara çatdırılmalıdır. 

2. İdarəetmə və istehsal strukturunun köhnəlməsi,işçilərin hüquq və vəzifələrinin dəqiq 

müəyyən edilməməsi. Bu səbəb nəticəsində ocraçıların ikili,üçlü və s. Tabeçiliyi baş verir. Təbii ki, bir 

neçə rəhbərin göstərişlərini yerinə yetirilməsinə qüvvə və vaxt sərf olunur. Bu isə ona gətirib çıxarır ki işçi: 

a) ona verilən əmrləri özü istədiyi kimi qruplaşdırır. Növbəliyi və onları özü istədiyi kimi 

icra edir. 

b) öz rəhbərindən bu cür göstərişlərin verilməsinin qarşısının alınmasını tələb edir: 

c) Bütün göstərişlərin eyni zamanda icra edilməsinə səy göstərir 

3. Əmək fəaliyyəti növü ilə funksiyası arasında ziddiyət: Bəzi hallarda rəhbərlik mütəmadi olaraq 

işçilərə onların bilavasitə funksiyalarına aid olmayan işlərin işlərin yerinə yetirilməsi 

Haqqında göstərişlər verirlər. Bu hal xüsusilə rəhbərliyin idarəetmə bürokratik inzibati amirlik 

metodlarına üstünlük verdiyi hallarda effektivliyin aşağı  düşməsinə səbəb olur. 

Bu bəzən əməyin mühafizəsi qaydalarının pozulmasına da səbəb olur ki, bu da əmək qanunvericiliyi 

ilə qadağan olunub və işəgötürənin cəzalanmasına səbəb ola bilər 

4. Rəhbər tərəfindən kifayət qədər rəğbət və diqqət göstərilməməsi. İşçilərin əməyi düzgün 

qiymətləndirilmədiyi onların ehtiyacına məhlə qoyulmadığında insan resurslarından istifadənin effektivliyi 

aşağı düşür. 

Böhran zamanında insan resurslarının idarə edilməsi 2 hissəyə ayrılır. Kadrların (heyətin) 

idarə edilməsi və insan resurslarının makro səviyyədə idarə edilməsi birinci növbədə demoqrafik 

maqkroitsidai siyasətlə, əhalinin davamlı inkişafı və həyat keyfiyyəti ilə bağlıdır. 
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Heyətin idarəedilməsi isə daha çıx təşkilati kadr siyasətindən irəli gəlir. Həm də insan reusrsları və 

heyətin idarə edilməsi prinsipləri və modelləri bir-birindən müəyyən dərəcədə fərqlənir. Eyni zamanda heyətin 

idarə edilməsi ilə insan resurslarının idarə  edilməsi bir-birini tamamlayır, ikinci birinci mənbəyini təşkil edir. 

Bu prosesin məntiqi ardıcıllığı da fərqlidir. Onlar müxtəlif səviyyədə həyata keçirilir. İnsan resurslarının 

idarəetmə sistemi sonradan insan resurslarının kadrlara inteqrasiya edilmiş strateji idarəetmə resurslarına 

çevrilir. Bu dəyişiklik 

Fazalarını hər brinin öz idarəetməsi modeli təlimvermə, əmək müqavilələri, kadr potensialının 

arxitektoru, peşə hazırlığı, işə düzəlmə ilə səciyyəvidir. Böhran zamanı insan resurslarının idarəedilməsi 

texnologiyası korporasiya çərçivəsində aşağıdakı şərtlərə riayət edildiyi təqdirdə lazımi effekt verə bilər 

a) Müəssisənin xarici və daxili əmək bazarına uyğunlaşdırılması nisbətinin, vəziyyətinin təhlili 

(karyeranın fərdi planlaşdırılması,işçi heyətinin hazırlığı və yenidən hazırlığı, 

Peşəkar artımın və kadrların rotatsiyasının stimullaşdırılması 

b) İşçilərin və işlərin çevik təşkili sistemlərinin mövcudluğu; 

c) Fərdi əmək töhfəsinin hərtərəfli uçot prinsipləri, peşə səriştəsi səviyyəsi, 

d) Konkret olaraq işçilərin və işçi qruplarının onların gündəlik işinə dair idarəetmə qərarlarının işlənib 

hazırlanması və qəbul edilməsi 

Ümumiyyətlə, insan resurslarının 2 qaydada rasionalist-firmanın rəqabətli mühitə yüksək səviyyəli 

uyğunlaşa bilməsi, işçi heyəti kontraktasiya formalarının çevikliyi,yüksək ixtisaslı işçilərin əməyinin 

identifikasiyası və işçilərin gəlirləri bölgüsündə iştirakı və humanist yanaşma-firmanın rəqabətli 

üstünlüklərinin yaradılmasına görə cavabdehliyin 

Işlərin öz üzərinə götürmələri, onların korporasiyanın işinə cəlb olunma səviyyəsi, effektiv təşkilatı 

kommunikasiya yüksək motivasiya və çevik rəhbərlik qaydasında və ya prinsipi ilə yanaşmadır. 

Böhran zamanı insan resurslarından faydalı istifadə edilməsi prosesində heyət üzrə menecerin rolu çox 

böyükdür. Heyət üzrə menecer insan resurslarının təşkilati idarəetməsi, sənəd-uçot, pedaqoji, sosial-məişət, 

psixoloji və sosial aspekt sahələrində geniş biliyə malik olmalıdır ki, bu biliklər ona əmək bazarının 

öyrənilməsi işçinin işə qəbul edilməsindən, təqaüdə ayrılması və ya işdən azad edilməsinədək olan işçilərin 

idarəolunması tsiklini lazımi şəkildə qursun və həmçinin insan resurslarının idarəedilməsinin strategiyasının 

hazırlaya bilsin. 

Müasir dövrdə fırmaların fəaliyyətində heyətin rolunun artması insan amilinin, onun intellektual, 

yaradıcı funksiyasına olan zəruri tələbatdan irəli gəlir. 

Bir sıra iqtisadçılar, o cümlədən V.P.Puqaçev heyətin rolunun artmasını aşağıdakı amillərlə 

şərtləndirir: Birincisi, əməyin məzmununda baş verən dəyişikliklər, yeni texnika və texnologiyanın tətbiqi, 

kompyüter texnikasının inkişafı. İkincisi, müasir dövrdə Teylor modelindən fərqli olaraq işçilər üzərində 

avtoritar nəzarət sisteminin götürülməsi və əməkdaşların özünə nəzarət və özünü intizama cəlb etmək 

imkanının meydana çıxması; Üçüncüsü, istehsalın makroiqtisadi amillərinin, habelə dünya bazarında rəqabətin 

kəskinləşməsi, işçi qüvvəsinin rəqabət qabiliyyətinə tələbatın artması; Dördüncüsü, müəssisələrdə əməyin 

təşkilinin kollektiv formasının inkişafı, müasir istehsalın çox funksiyalı səciyyə daşıması və daha çox 

məsuliyyət tələb etməsi. Beşincisi, işçilərin mədəni və təhsil səviyyəsinə tələbatın artması. Altıncısı, 

demokratiyanın, o, cümlədən istehsal demokratiyasının inkişafı. 

Heyətin idarə edilməsi menecmentin sosial elmlər fəaliyyəti ilə bağlı olduğuna görə bu bir çox 

elmlərin obyektinə çevrilmişdir. Həmin elmlərin köməkliyi ilə heyətin idarə edilməsi haqqında tam təsəvvür 

əldə etmək olar. Heyətin idarə edilməsi müəssisə iqtisadiyatının tərkib nissəsi olduğuna görə bu həm də 

təşkilatlar haqqında təlimin tərkib hissəsidir. O, həm də dövlətin, hər bir firmanın başlıça kadr siyasəti ilə 

bağlıdır. Ona görə də heyət müxtəlif aspektlərin vəhdəti halında öyrənilməli, tədqiq olunmalıdır. Burada 

həmçinin işçinin sosial, işgüzar fəaliyyəti, səmərəliliyi konkret vəziyyətdən asılı olaraq qiymətləndirilməlidir 

Heyətin idarə edilməsi ayrı - ayrı işçi kateqoriyaları ilə müəyyən prinsiplər, üsullar, səlahiyyətlər, 

funksiyalar çərçivəsində aparılan işlərin məcmuudur, sistemidir. Bu birinci növbədə fırma və şirkətlərin kadr 

siyasəti ilə (kadr siyasətinin özü, heyətin seçilməsi, qiymətləndirilməsi, yerləşdirilməsi, təlimləndirilməsi) 

üzvü şəkildə bağlıdır. Kadr siyasətinin özu də müəyyən yarım sistemlərdən, istiqamətlərdən ibarətdir: 
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1. Kadr siyasəti: Kadrların seçilməsinin özəl, konseptual prinsipləri, məramları, hakimiyyət tipi, onun 

iş üslubu, firmalarda isə - səmərəlilik, işgüzarlıq strategiyası, kollektiv müqavilələr, daxili qaydalar. 

2. Heyətin seçilməsi: struktur və bölmələr üzrə peşə - ixtisaslar üzrə əsas və əlavə tələbatın 

hesablanması; iş yerlərinin, vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi; kadrların peşə seçimi; kadr ehtiyatının 

formalaşması. 

3. Kadrların qiymətləndirilməsi: Hər bir işçinin real potensialının qiymətləndirilməsi; işçilərin əmək 

töhfələrinin müəyyən edilməsi; kadrların atestatsiyası; funksiyaların bölüşdürüməsi. 

4. Kadrların yerləşdirilməsi: xidməti karyeranın planlaşdırılması; əmək şəraiti və əməyin ödənilməsi; 

kadrların hərəkəti; vəzifə instruksiyası. 

5. Kadrların təlimi, hazırlanması: peşə hazırlığı, ixtisasın artırılması, ali təhsildən sonra əlavə hazırlıq, 

hazırlıq planı və proqramı. 

Bəzi ədəbiyyatlarda yuxarıdakı məsələlərin, o cümlədən işçilərin işə qəbulu və seçilməsinin özünə 

heyətin idarə edilməsinin texnologiyası baxımından yanaşılır. Lakin burada "texnologiya" sözünə məcazi 

mənada yanaşmaq lazımdır. Texnologiya dedikdə, burada heyətin planlaşdırılması, işin təhlili, işin təşkili, 

heyətə olan tələblər, ştat cədvəli, vəzifə instruksiyası, namizədlər haqqında informasiya, namizədin seçilməsi, 

kontraktın müzakirəsi, onun imzalanması; əməyin ödənilməsi və s. nəzərdə tutulur. 

Bu gün dünyada keyfiyyətli insan kapitalı uğrunda rəqabət dərin xarakter alıb və insan ən zəngin 

kapital kimi dünya innovasiya inkişafının əsas fundamentini təşkil edir. Yüksək ixtisaslı personalın 

çevikliyinin artması, biliyin paylaşması prosesi hazırda genişmiqyaslı bir dünya planı kimi sürətli temp alıb. 

Qloballaşma şirkətlərə daha yüksək səviyyəli texnologiya uğrunda rəqabət aparmağa və innovasiyaların 

ixtisaslaşdırılması və lokallaşdırılması prosesini stimullaşdırmağa məcbur edir. 

Möhkəm elmi bazaya əsaslanan sosial-iqtisadi nailiyyətlər hər bir ölkənin davamlı inkişafını təmin 

edən əsas amillərdən biridir 

Inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin iqtisadiyyatında cəmiyyətə keçidi ilə bağlı dəyişikliklər xüsusən XX 

əsrin son rübündə özünü daha çox büruzə verməyə başladı. Xarici mühitin dünya səviyyəsində miqyas almış 

hiperrəqabət kimi xarakterizə etmək olar. Bu müəssisələrdən elastiklik: lazım gəldikdə bir məhsulu prosesdən 

digərinə keçmək, qısa zaman ərzində məhsul istehsalını artırmaq və ya azaltmaq bacarığını tələb edir. Belə 

olduqda firmanın konsepsiyası dəyişir. əgər ənənəvi olaraq onun əsasını məhsul istehsalı təşkil edirsə, indi 

onun əsas funksiyası bilik və yeni texxnologiyaların hazırlanması təşkil edir. Firmalar öz işçilərinin bütün 

bacarıq və qabiliyyətlərindən maksimal şəkildə istifadə etməyə çalışırlar. 

Innovasiya fəaliyyəti artıq hər hansı ayrıca insanların və ya bölmənin fəaliyyəti deyil. O, müəssisənin 

bütün səviyyə və bölmələrini əhatə edir. Nəticədə artıq köhnəlmiş elmi kateqoriyalar haqqında təsəvvürlər 

dəyişilir. Industrial cəmiyyətdə ― öz – özünə artan dəyər‖ kapitalı kimi istehsala investisiya olunmuş və 

nəticədə əlavə gəlir gətirən maliyyə vəsaitləri kapital kimi nəzərdə tutulurdu. Bu gün isə dah çox insan 

kapitalından bəhs olunur. Işçi bu gün sadəcə icraçı deyil o, müəssisənin stareteji resursudur. Onun rəqabət 

qabiliyyətinin əsasıdı 

Aparılmış araşdırmalar ən çox böhranlar zamanı şirketdaxili oğurluq hallarının artdığını,təxribat və 

xəyanət hadisələrinin isə yenə böhran zamanı işdən çıxarma hallarının yaşandığı dövrlərdə olduğunu göstərir 
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AZƏRBAYCANDA SAFARİ  TURLARININ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ 

 

Bu məqalədə respulikamızda da safari turlarının həyata keçirilməsi üçün geniş və hərətərəfli imkanlar 

var. Bu nöqteyi-nəzərdən, Respublikamızın müxtəlif guşələrində yerləşən xüsusi mühafizə olunan təbiət 

əraziləri (Milli Parklar, Qoruqlar, Yasaqlıqlar) xarici turistlərin respublikamıza safari turlarına cəlb edilməsi 

istiqamətində mühüm rol oynaya bilər.Müasir dövrdə turizm sənayesində safari turlarının inkişafını ayrıca bir 

istiqamət kimi fərqləndirmək olar. Bugün turistlər o regionların təbiətinə, faunasına daha böyük maraq 

göstərirlər ki, həmin regionlar daha az antropoloji təsirə məruz qalmışlar. Təsadüfi deyil ki, pozulmamış və 

toxunulmamış təbiət bugün öz ölkəsinə böyük kapital cəlb edir. Safari turlarından əldə olunan gəlir artıq bəzi 

olkələrin dövlət büdcəsində əhəmiyyətli yer tutmaqdadır. 

Açar sözlər :turizm,turizm sənayesi, turizm növləri,safari turları, dünyada safari turları, 

respublikamızda safari turlarının təşkili, yasaqlıqlar, milli parklar, qoruqlar. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ТУРА САФАРИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

В этой статье cафари для осуществления широких и всесторонних есть возможности и рес-

публики тура. С этой точки зрения, расположенных в различных уголках Нашей Республики, особо 

охраняемые природные территории (Национальные Парки, Заповедники, Заказники) сафари туры в 

направлении привлечения иностранных туристов в нашу республику сыграть важную роль в развитие 

туризма в safari, можно выделить как отдельное направление тура. На сегодняшний день туристы 

проявляют большой интерес к антропологическому воздействию подверглись еще мало того, что он 

регионов природе, еще фауну регионов. Не случайно, что нарушено и нетронутая природа привлекает 

сегодня в свою страну большой капитал. Cафари туры доходов в госбюджете занимает важное ме-

сто в некоторых стран. 

Ключевые слова: туризма, индустрия туризма, виды туризма, сафари-туры, в мире сафари-

туры, safari организации туров в нашей республике, заказники, национальные парки, заповедники. 
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THE PROSPECTS OF SAFARI TOURS IN AZERBAIJAN 

 

This article safari tours for broad and comprehensive opportunities in country. From this point of 

view, our country located in different parts of (National Parks,  Reserves and Sanctuaries are) our country to 

attract foreign tourists to play an important role in the development of the tourism industry in a separate  area 

can be identified as can.Modern safari tours during the safari tours protected areas. Today, tourists are show-

ing great interest in these regions were subjected to less anthropological impact of that nature, fauna of the 

region, he. It is no coincidence, today attracts large capital to their country and violate pristine nature. Safari 

tours income derived from some countries are important place in the state budget. 

Keywords: tourism, tourism industry, types of tourism, safari tours in the world, our country safari 

tour, reservations, the national parks, reserves. 
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Müasir dövrdə turizm industriyasının inkişafı xeyli sürətlənmiş və bu sənaye sahəsi hal-hazırda gəlir 

əldəetmə funksiyasına görə faktiki olaraq, neft sənayesinə alternativ ola biləcək yeganə sahə kimi 

qiymətləndirilir. Belə ki, hal-hazırda dünyanın bir çox ölkələrinin iqtisadiyyatında mühüm rol oynayan, 

milyonlarla insanın məşğulluğunu təmin edən və təsərrüfatın digər sahələri ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərən, geniş maddi-texniki bazaya və infrasturuktura malik olan, dayanıqlı iqtisadi inkişaf prinsiplərinə 

söykənən turizm sənayesi bəşəriyyət üçün daha firavan gələcək vəd edir. Turizm dövlət büdcəsinin 

formalaşmasına, ticarət balansının sabitləşməsinə, işsizlik kimi ağır bir problemin həllinə kömək edir 

,bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının inkişafının katalizatoru qismində çıxış edir. Bütün bu xüsusiyyətləri ilə 

yanaşı turizm sənayesi eyni zamanda dünyada sülhün möhkəmləndirilməsi, xalqlar arasında mədəni əlaqələrin 

genişləndirilməsi, dünya ictimaiyyətinin yüksək insani dəyərlər ətrafında birləşdirilməsi sahəsində də,mühüm 

rola malikdir. 

Turizm sənayesi bir-biri ilə zəncirvari bağlı olan, çoxsaylı komponentləri özündə ehtiva edir.Məs: 

kifayət qədər böyük vəsait hesabına inşa edilmiş bir mehmanxana, marketinq və  reklam işlərininin düzgün 

aparılmaması üzündən tezliklə müflisləşə bilər. Məhz, buna görə də turizm sənayesinin inkişafına dair planlar 

hazırlanarkən bütün  bu nüanslar diqqət mərkəzində saxlanmalıdır. Bütövlükdə,  turizm sə sənayesi nayesi bu 

sahədə tədqiqat aparan alimlərin yekdil rəyinə əsasən 3 mühüm prosesi özündə əks etdirir: 

 Turistlərin daşınması-transfer (nəqliyyat sənayesi) 

 Turistlərin yerləşdirilməsi  (otelçilik) 

 Turistlərin qidalandırılması (qida sənayes 

Son illər bütün dünya üzrə iş adamları arası sənayesi nda turizm industriyasına investisiya yatırmaq 

istiqamətində maraqlar bir qədər də artmışdır ki, bu da ilk növbədə aşağıdakı amillərlə bağlıdır: 

 

Bu sənaye sahəsində fəaliyyətə başlamaq üçün, o qədər də, böyük start kapital tələb olunmur.(əlbəttə 

ki, burada böyük hotel və ya hotel zəncirlərinin inşası halları istisnadır) 

 Bu sənaye sahəsinə yatırılan investisiya tez bir zamanda özünü doğruldur, tədavülə buraxılmış 

sərmayə tez bir zamanda geri qaytarılır və bu da sonda sahibkarları əlavə risklərdən xilas etmiş olur. 

 Turizm xidmətlərinə qarşı insanların təlabatı daimi xarakter daşıyır və insanlar bu xidmətlər üçün 

pul xərcləməyə xəsislik etmirlər. 

Azərbaycan turizm sənayesinin inkişafı üçün zəngin  ehtiyatlara malikdir. Bu, hər şeydən əvvəl, onun 

çox əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyə malik olmasıdır. Belə ki, Azərbaycan  iki dünya siviliziyasının 

qovşağında Transqafqaz nəqliyyat dəhlizinin ortasında yerləşir ki, bütün infrasturuktur- Avropanı Qafqaz və 

Mərkəzi Asiya ölkələri ilə birləşdirən hava və dəniz daşımaları, magistral avtomobil və nəqliyyat yolları 

buradan keçir.  

86.6 min kv. km ərazisi və 9 milyon əhalisi olan Azərbaycan Respublikası nadir təbii-iqlim 

xüsusiyyərlərinə malik bir ölkədir.  

Bazardüzü, Şahdağ, Babadağın vüqarla  ucalan zirvələri, Böyük Qafqazın cənub ətəklərindən axan 

çaylar, çoxsaylı şəlalələr, büllur kimi şəffaf Göy-Göl Maral gölün firuzəyi səthi, Qobustanın sərt və eyni 

zamanda mənzərəli palçıq vulkanları, Lənkəranın nadir qoruqları, Abşeron və Nabran bölgəsinin müalicəvi 

əhəmiyyətli narın qumlu çimərlikləri, Azərbaycanın zəngin turizm potensialının əhəmiyyətli tərkib hissəsidir. 

Planetimizin 11 iqlim zonasından 9-unun bu və ya digər şəkildə, Azərbaycan ərazisində mövcudluğu 

hamıya məlumdur. Flora aləmi özünün parlaqlığı və rəngarəngliyi ilə buraya təşrif buyuran turistləri məftun 

edir. Burada Qafqaz florasının demək olar ki, bütün növlərinə təsadüf edilir. Son 13 milyon ildə, dünyada baş 

verən reylef və iqlim dəyişikliklərinə duruş gətirən Eldar şamı yalnız Azərbaycanın təbii şəraitində qorunub 

saxlanmışdır.  

Ölkəmizin heyvanlar aləmi də, olduqca rəngarəngdir. Azərbaycanda 12 mindən çox onurğalı və 

onurğasız heyvanlara rast gəlmək olar. Bunlardan xal-xal maral, ceyran, muflon, Qafqaz dağ keçisi, bəbir, ayı 

və s göstərmək olar. Burada həmçinin nadir quş növlərinə də təsadüf olunur.  
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Azərbaycanda 1200-dən çox irili-xırdalı çay axır. Dağlardan axan bir çox çaylar səsli-küylü əzəmətli 

şəlalələr yaradır. Dağlıq yerlərdə və Arandakı mövcud göllər, Azərbaycan torpağının əsl bəzəyidir və bu 

göllərin ən gözəli Göy-Göl və Maral göldür. Xəzərin suları və ona yaxın çaylarda qiymətli uzunburun, lasos, 

qızıl balıq növləri vardır. 

Dünyada tanınmış ―Karlovi Vari‖ sularından heç də geri qalmayan isti və mineral bulaqlar- Badamlı, 

Turşsu, İstisu böyük iqtisadi-müalicəvi əhəmiyyət daşıyır. 

Təbii palçıqlardan 100 ildən çoxdur ki, dayaq-hərəkət aparatı, əsəb sistemi və digər xəstəliklərin 

müalicəsi üçün səmərəli istifadə olunur. Bunların arasında, Naftalan müalicəvi nefti xüsusi yer tutur. 

Azərbaycanı günəşli ölkə adlandırırlar və bu da təsadüfi deyil. İl ərzində günəşli günlərin sayına görə 

Respublika İtaliya, İspaniya və Yunanıstanla müqayisə edilə bilər. Azərbaycan ərazisi boyu 825 km uzanan 

Xəzərin dəniz sahillərinin  ucdantutma istirahət zonasına çevrilməsi üçün hər cür ilkin şərait mövcuddur. 

Abşeron yarımadasının Bakı şəhəri ətrafında yerləşən dünyada misli-bərabəri olmayan qumsal çimərlikləri 

turistlər arasında geniş şöhrət qazanmışdır. Eyni zamanda Respublikanın şimal-şərq sahilində, Yalama-

Xaçmaz zonası çimərlikləri (Bakıdan 220 km aralı) birbaşa sahil zolağında bitən enli yarpaqlı meşələr özünün 

sərtliyi ilə turistləri cəlb edir. 

Respublikamızda çimərlik mövsümü sentyabrın axırınadək davam edir. Yayda suyun hərarəti +24 +26 

C-yə çatır. 

Respublikamızda turizmin bütün növlərinin inkişafı üçün daha bir əlverişli məqam Azərbaycan 

xalqının səmimiyyəti, ənənəvi qonaqpərvərliyidir. 

Azərbaycanın  zəngin turizm  resurslarını analiz etdikdə aydın olur ki, respublikamızda xüsusilə yaxın 

gələcəkdə aşağıdakı turizm növlərini inkişaf etdirmək mümkündür: 

 

 Dağ-xizəkçilik turizmi 

 Qolf turizmi 

 Müalicəvi-balneoloji turizm 

 Ixtioloji turizm (balıqçılıqla bağlı turizm) 

 Ornitoloji turizm (quşların inkişafı ilə bağlı turizm) 

 Elmi turizm (elmi-sualtı müşahidələr, nadir dəniz florası və faunası ilə tanışlıq, elmi-vulkanoloji 

turlar) 

 Konqres turizmi 

 Speloturizm (mağara turizmi) 

 Etnoqrafik turizm (müxtəlif xalqların mədəniyyəti və məişəti ilə tanışlıq) 

 Ovçuluq turizmi-Safari turları 

 Raftinq turları ( coşğun dağ çaylarında qayıqla üzmə) 

 

Turizm sənayesi dövlətdən və cəmiyyətdən təcrid halda inkişaf edə bilməz. Bu sahədə, dövlətin başlıca 

vəzifələri turizm fəaliyyəti strategiyasının hazırlanması, onun höquqi tənzimlənməsinin təminatı, turizm 

infrasturukturunun yaradılması və turizm şirkətlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmaq, beynəlxalq turizmin 

inkişafı məqsədilə xarici dövlətlərlə müqavilələr bağlamaq, ölkənin turizm imicini formalaşdırmaq və onu 

qorumaqdır. 

Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra turizm ölkənin sürətlə inkişaf edən sahələrindən 

birinə çevrildi. 

4 iyun, 1999-cu ildə Turizm haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən 12 aprel 2001-ci il tarixində    imzalanmış fərmana əsasən 

turizm dövlət tərəfindən dəstəklənməyə başladı Bir il sonra ―2002-2005-ci illərdə Turizmin İnkişafı Dövlət 

Proqramı‖ təsdiq edildi. 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanmış ―2004-2008-ci illərdə Regionların Sosial-İqtisadi 

İnkişafına dair Dövlət Proqramı‖nda işsizliyin aradan qaldırılması məqsədi ilə 30 turizm obyektinin 

yaradılması nəzərdə tutulmuşdu.  
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2010 cu il, aprelin 6-ında, ölkə Prezidenti tərəfindən ―Azərbaycan Respublikasında 2010-2014-cü 

illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı‖ təsdiq edilib. Proqramın ―Ümumi əsaslar‖ hissəsində qeyd 

olunur ki, ―2002-2005-ci illərdə turizmin inkişafına dair Dövlət Proqramı‖nın həyata keçirilməsi nəticəsində 

turizmin inkişafı üçün münbit şərait yaradılıb, beynəlxalq turizm bazarına inteqrasiyanın təmin olunmasının 

əsası qoyulub, milli turizm kompleksinin rəqabətə davamlılığı yüksəlib. 

2002-ci ildə ölkədə fəaliyyət göstərən mehmanxana və mehmanxana tipli müəssisələrin sayı 94 olduğu 

halda ötən dövr ərzində onların sayı 4 dəfə artaraq 370-ə çatıb. Bu obyektlərdə ümumi yerlərin sayı da 2002-ci 

illə müqayisədə təxminən 3 dəfə çoxdur. Görülən kompleks işlərin nəticəsi olaraq ölkəyə gələn turistlərin sayı 

ilbəil artır, ölkədə fəaliyyət göstərən turizm şirkətləri şəbəkəsi genişlənir. Hazırda respublikada 123 turizm 

müəssisəsi lisenziya əsasında fəaliyyət göstərir və 2002-ci ilə nisbətən onların sayı 3 dəfədən çox artıb. 

Hal-hazırda, Respublikamızda turizm sənayesinin inkişaf etdirilməsinə sahibkarların bir qədər 

stimullaşdırılması üçün, önəmli addım - turizm fəaliyyəti ilə məşğul olan şirkətlər üçün güzəştli vergi 

siyasətinin tətbiqi olardı. 

―Azərbaycan Respublikasında 2010-2014- cü illərdə turizmin inkişfına dair‖ Dövlət Proqramının 

qəbulu bu sahənin inkişafında yeni mərhələ olacaq.  

Dövlət Proqrmının başlıca məqsədi Azərbaycanda yüksək iqtisadi, sosial və ekoloji tələblərə cavab 

verən müasir turizm sahəsinin formalaşdırılması və onun ölkə iqtisadiyyatının əsas dayaqlarından birinə 

çevrilməsinin təmin edilməsidir. 

Bu məqsədə nail olunması aşağıdakı vəzifələrin həllini nəzərdə tutur: 

 Ölkədə turizm infrasturukturunun yüksək beynəlxalq tələblər səviyyəsində qurulmasına 

istiqamətlənmiş  məqsədyönlü fəaliyyətin həyata keçirilməsi 

 Daxili və xarici investisiyanın turizm sahəsinə cəlb edilməsi məqsədilə bu sahədə təşviqləndirici 

investisiya və biznes mühitinin formalaşdırılması 

 Turizm sahəsində qabaqcıl beynəlxalq təcrübədən isitfadə etməklə səmərəli dövlət tənzimlənməsi 

və idarə edilməsi mexanizminin yaradılması 

 Ölkənin turizm sahəsinin təqdim etdiyi xidmətlərin keyfiyyət səviyyəsinin beynəlxalq 

standartlara uyğunluğunun təmin edilməsi, dünya turizm xidmətləri bazarında ölkə turizminin rəqabət 

qabiliyyətinin artırılması 

―Safari‖ sözü ərəb sözü olub, mənası səfər, səyahət kimi anlaşılır. Turizm sahəsində çalışan 

mütəxəssislər tərəfindən pəşəkar səviyyədə və ayrıca olaraq safari turlarının nə vaxt yaranması haqqında qəti 

fikir yoxdur. Amma, bu artıq təkzibedilməz faktdır ki, bu cür turlar ilk dəfə Afrikanın bir sıra ölkələrində, 

Qərbi Avropadan və Amerikadan gələn və kifayət qədər imkanlı turistlərin maraqlarını yerli vəhşi fauna 

nümunələri ilə cəlb etmək üçün həyata keçirilmişdir. 

Safari turları vəhşi (son dövrlərdə demək olar ki, bütün növ heyvan) heyvanların ovlanması və 

müşahidəsi ilə xarekterizə olunan, vəhşi təbiət qoynuna edilən səyahətlərdir. 

Bugün dünyada safari turlarının əsas inkişaf regionları aşağıdakılardır: 

  Afrika 

 Asiya 

 Cənubi Amerika 

 Şimali Amerika 

 Avstraliya 

Hal- hazırda turistlər safari turlarına getmək üçün heç də nəsli kəsilməkdə olan fauna nümunələrini 

ovlamaq məcburiyyətində deyillər, artıq onların sadəcə şəkillərini də çəkməklə kifayətlənmək olar. Bu cür 

turlar isə foto-safari adı ilə məşhurdur. Ənənəvi safarilər heyvanları nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya 

qoyduğu üçün, turistlər ondan imtina edərək, sırf foto-safarilərə istiqamətlənməyə başlamışlar. Foto-safariləri 

bədii dillə bəzən ―sakit ov‖ da adlandırırlar. 

Respulikamızda da foto-safari turlarının həyata keçirilməsi üçün geniş və hərətərəfli imkanlar var. Bu 

nöqteyi-nəzərdən, Respublikamızın müxtəlif guşələrində yerləşən xüsusi mühafizə olunan təbiət əraziləri 
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(Milli Parklar, Qoruqlar, Yasaqlıqlar) xarici turistlərin respublikamıza foto-safari turlarına cəlb edilməsi 

istiqamətində mühüm rol oynaya bilər. 

Müasir dövrdə turizm sənayesində safari turlarının inkişafını ayrıca bir istiqamət kimi fərqləndirmək 

olar. Bugün turistlər o regionların təbiətinə, faunasına daha böyük maraq göstərirlər ki, həmin regionlar daha 

az antropoloji təsirə məruz qalmışlar. Təsadüfi deyil ki, pozulmamış və toxunulmamış təbiət bugün öz ölkəsinə 

böyük kapital cəlb edir.  

Safari turlarından əldə olunan gəlir artıq bəzi olkələrin dövlət büdcəsində əhəmiyyətli yer tutmaqdadır. 

Bu baxımdan safari turlarının təşkili sahəsində zəngin təcrübəyə malik aşağıdakı ölkələrin təcrübəsindən 

yararlanmaq olar: 

 

 Kanada 

 Malayziya 

 Madakaskar 

 Zambiya 

 CAR 

 Keniya 

 

Ekoturlar içərisində safari turları xüsusilə daha böyük perspektiv vəd edir. Bugün Afrikada, Cənubi 

Amerikada, Avstraliyada və digər yerlərdə insanlar vəhşi fauna ilə təmasda olmaq üçün külli miqdarda vəsait 

xərcləyirlər. Bu baxımdan Respublikamızda safari (eləcə də foto-safari) turlarının inkişaf etdirilməsi üçün 

geniş perspektiv imkanlar var. 

Respublikamızda yaxın gələcəkdə safari turlarının təşkili baxımından nəzərəçarpacaq uğurlar əldə 

edilməsi üçün bu sahədə vahid strategiya hazırlanmalı və konkret hədəflər müəyyən edilməlidir. 

Respublikamızda safari turlarının təşkilində dünya təcrübəsində olduğu kimi xüsusi mühafizə edilən 

təbiət ərazilərinin potensialından geniş istifadə etmək lazımdır. Beynəlxalq təcrübə sübut edir ki, safarilərinin 

təşkilində xüsusi qorunan təbiət əraziləri mühüm rol oynayırlar. Bu baxımdan Respublikamızın ərazisində 

yerləşən Milli parklar qoruqlar və yasaqlıqlar çox zəngin fauna fonduna malikdirlər. Respublikamızda yerləşən 

xüsusi qorunan təbiət ərazilərində safari turlarının təşkilini yüksək səviyyədə həyata keçirmək və bütövlükdə 

ekoturizm sahəsində dayanıqlı inkişafa nail olmaq üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsi zəruridir: 

 

 Respublikamızda yerləşən xüsusi qorunan təbiət ərazilərində ekoturizmin inkişaf etdirilməsinə dair 

―Master Plan‖ işlənib hazırlanmalı (ekoturizmin inkişafına dair  ―Master Plan‖da safari turlarının inkişafı 

ayrıca bir istiqamət olaraq təqdim edilməlidir) 

 Respublikamızda yerləşən xüsusi qorunan təbiət ərazilərində eləcədə, onlardan kənarda safari 

turlarının təşkili məqsədilə tədricən lazımi infrasturuktur yaradılmalı 

 Respublikamızda safari turlarının daha mütəşəkkil qaydada həyata keçirilməsi üçün bu sahədə 

beynəlxalq təcrübə öyrənilməli və Respublikamızda tətbiq edilməli 

 Respublikamızda yerləşən xüsusi qorunan təbiət ərazilərinin fauna potensialının təbliği məqsədilə 

beynəlxalq səviyyəli effektiv marketinq alətlərindən isitfadə edilməli  

 

Respublikamızda yerləşən xüsusi qorunan təbiət ərazilərində safari turlarının inkişafına nail 

olunmasının potensial hədəfləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

 

 Bütövlükdə respublika ərasində turizmin inkişafına nail olunması 

 Respublikamızın dünya miqyasında geniş təbliğ olunması 

 Əhali arasında ekoloji maarifləndirmə işinin genişləndirilməsi 

 Yerli əhali üçün iqtisadi səmərəliliyin yüksəldilməsi 
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Dünya təcrübəsində turizm sənayesində xüsusi mühafizə edilən təbiət əraziləri içərisində Milli 

Parkların rolunun yükək olması Respublikamızda yerləşən Milli Parkların hər birinin turizm potensialının 

ayrıca tədqiqini zəruri edir. 

Qeyd edək ki, 2003-cü ildən başlayaraq ölkəmizdə Ordubad, Şirvan, Ağ göl, 2004-cu ildə Hirkan, 

Altıağac, 2005-ci ildə  Abşeron, 2006-cı ildə isə Şahdağ Milli Parkları yaradılmışdır. 

Hazırda  milli parklar ölkə ərazisinin 2,9%-ni təşkil edir. 

Bununla yanaşı, yeni milli parkların, dövlət təbiət qoruqlarının yaradılması istiqamətində müvafiq işlər 

davam etdirilməkdədir. Son illərdə Göy göl dövlət təbiət qoruğunun ərazisi genişləndirilərək Göy göl milli 

parkı yaradılmışdır. Hirkan Milli Parkının ərazisinin genişləndirilməsi ilə əlaqədar torpaqayırma sənədləri 

işlənib hazırlanmışdır. Eyni zamanda Almaniya Federal Hökumətinin dəstəyi ilə ―Qafqaz təşəbbüsü‖ proqramı 

çərçivəsində ―Samur-Yalama‖ Milli Parkının layihəsi işlənilmiş və icrasına başlanılmışdır. 

 

Milli Parkın ərazisində safari turlarının inkiĢaf perspektivi 

 

 Parkın ərazisində bəbir, vaşaq, porsuq, çöl donuzu, yenot kimi vəhşi heyvanların məskunlaşması 

 Öz nəcibliyi ilə seçilən xallı maral və cüyürün parkın ərazisində mövcud olması 

 Adları  Azərbaycanın ―Qırmızı Kitab‖ına  daxil edilmiş qara leylək, məzar qartalı, qıvrımlələk 

qutan, turac, mərmər cürə, Talış qırqovulu, Hirkan arıquşu, toğlugötürənin parkın daimi sakinləri olmaları 

 Ərazisində suda-quruda yaşayan heyvan növlərindən adi triton, daraqlı triton, Suriya sarımsaqiyli 

qurbağası, Qafqaz xaçlıcası, adi quru qurbağası yayılması 

 Milli Parkın ərazisində sürünənlərdən Aralıq dənizi tısbağası, zolaqlı çılpaqgöz kərtənkələ, girdəbaş 

yovşanlıq kərtənkələsi, xarabalıq kələzi, Eskulap ilanının məskən salması 

 Müasir anlayışlı qoruq ərazisi Qafqazda ilk dəfə 1910-cu ildə təşkil olunmuşdur. Bu zaman qrafinya 

Uvarla Nadir Eldar şamının qorunması məqsədi ilə yasaqlıq yaratmaq təşəbbüsünü irəli sürmüşdür. Hal-

hazırda bu ərazi Göy-göl qoruğunun tərkib hissəsidir. 

Azərbaycanda hal-hazırda 8 Milli Park, 13 Dövlət Təbiət Qoruğu, 19 Dövlət Təbiət Yasaqlığı, yaşı 

yüzdən yuxarı 2083 ağac, 37 geoloji və paleontoloji obyektlər və 15 min hektar endemik və qiymətli meşə 

növü sahələri vardır. 

Bununla yanaşı bir Qobustan tarixi təbiət dövlət qoruğu və Bakı Dənizkənarı Milli Park fəaliyyət 

göstərir. 

Respublikada xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazilərinin sahəsi 594939,1 hektardır və ümumi ərazinin 

7%-ni təşkil edir. 

Dövlət Təbiət Qoruğu - xüsusi ekoloji, tarixi, estetik və digər mühüm əhəmiyyət daşıyan təbiət 

komplekslərinin yerləşdiyi və təbiəti muhafizə, maarifçilik, elmi, mədəni, turizm və digər məqsədlər üçün 

istifadə olunan təbiəti mühafizə və elmi tədqiqat idarələri statusuna malik olan ərazilərdir. 

Respublikamızda mövcud olan qoruqlar ekoturizmin, xüsusilə safari turlarının təşkili baxımından çox 

geniş imkanlara malikdirlər. Bu baxımdan aşağıdakı qoruqları fərqləndirmək etmək olar: 

 

 Türyançay dövlət təbiət qoruğu 

 Pirqulu dövlət təbiət qoruğu 

 İsmayıllı dövlət təbiət qoruğu 

 Qarayazı dövlət təbiət qoruğu 

 İlusu dövlət təbiət qoruğu 

 

Yasaqlıq – xüsusi mühafizə olunan təbiət ərazisi olub, təbiət komplekslərinin yerləşdiyi və mühafizə 

edildiyi və qismən ərazisində təsərrüfat və turizm fəaliyyəti ilə məşğul olmağa icazə verilən ərazilərdir. 

Yasaqlıqlardan ilk yaradılanı 1923-cü ildə təşkil edilən Qara Yazı-Ağstafa olmuşdur. Ümumi ərazisi 

17,9 min hektar olan bu yasaqlıq Qafqaz qızıl maralı, turac və digər heyvan və quşlarının mühafizəsi və 
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sayının artırılması məqsədilə yaradılmışdır. Qara Yazı-Ağstafa yasaqlığı Gürcüstanla həmsərhəd torpaqlarda 

olub Kür çayının orta hissələrində tuqay meşələri ilə zəngin bir əraziləri əhatə edir. 

Respublikamızda safari turlarının inkişafı baxımından böyük perspektiv vəd yasaqlıqlar 

aşağıdakılardır: 

 

 Bərdə yasaqlığı 

 Şəki yasaqlığı 

 Bəndovan yasaqlığı 

 Korçay yasaqlığı 

 Laçın yasaqlığı 

 Qusar  yasaqlığı 

 Şəmkir yasaqlığı 

 Ağgöl yasaqlığı 

 Zuvand yasaqlığı 

 Ismayıllı yasaqlığı 

 Ordubad yasaqlığı 

 Daşaltı  yasaqlığı 

 Qəbələ yasaqlığı 

 Kiçik Qızılağac yasaqlığı 

 

Bəleliklə bütün qeyd olunanları nəzərə alaraq,müasir dövrdə turizm industriyasında hər bir ölkə makro 

səviyyədə,ayrı- ayrı turizm şirkətləri isə mikro səviyyədə özlərinin marketinq siyasətini yeridirlər. Belə ki, 

kəskin rəqabətli turizm sənayesində yaxşı planlaşdırılmış marketinq siyasəti olmadan heç bir uğur qazanmaq 

mümkün deyil. 

Dünya miqyasında turizm ölkəsi kimi imic formalaşdırmaq üçün bugün ölkəmiz müxtəlif beynəlxalq 

turizm sərgilərində və yarmarkalarında uğurla təmsil olunmaqdadır.  

Qlobal miqyasda ―safari turlarının uğurlu təşkilatçısı‖ ölkəsi kimi tanınmaq üçün bir sıra mühüm 

marketinq alətlərindən  istifadə olunmasına və aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac var: 

 

 Ölkəmizin fauna potensialını özündə əks etdirən çap məhsullarından reklam sahəsində geniş 

istigadə etmək 

 Beynəlxalq turizm sərgiləri və yarmarkalarında ölkəmizdə həyata keçirilən safari və foto- safari 

turları haqqında istər müştərilərə istərsə də partnyorlara informasiya çatdırmaq 

 Beynəlxalq səviyyədə PR (public relations – ictimai əlaqələr) siyasətindən faydalanmaq 

 Dünyanın məşhur televiziyalarında Azərbaycanın safari turlarını təşkil etmə imkanını təbliğ edən 

çarxlar yayımlamaq və s. 

Müasir dövrdə turizm sənayesi gəlir əldə etmə xüsusiyyətinə görə neft sənayesinə alternativ ola biləcək 

yeganə sahə kimi qiymətləndirilir.   

Hazırda dünya üzrə ümummilli məhsulun 10%-i, hər 16 işçi yerindən biri, dünya istehlak xərclərinin 

11%-i turizm sənayesinin payına düşür. Dünya turizm industriyasında 250 mln. insan çalışır. 

Turizm industriyası inkişaf etdikcə artıq yeni qollara ayrılır. Müasir dövrdə turizm sənayesinin ən 

dinamik inkişaf edən qollarından olan ekoturizm artıq bir sıra ölkələrdə Ümumdaxili Məhsulun böyük hissəsini 

formalaşdırır.  

Ekoturlar içərisində safari turları xüsusilə daha böyük perspektiv vəd edir. Bugün Afrikada, Cənubi 

Amerikada, Avstraliyada və digər yerlərdə insanlar vəhşi fauna ilə təmasda olmaq üçün külli miqdarda vəsait 

xərcləyirlər. Bu baxımdan Respublikamızda safari (eləcə də foto-safari) turlarının inkişaf etdirilməsi üçün 

geniş perspektiv imkanlar var. 

Respublikamızda yaxın gələcəkdə safari turlarının təşkili baxımından nəzərə çarpacaq uğurlar əldə 

edilməsi üçün bu sahədə vahid strategiya hazırlanmalı və konkret hədəflər müəyyən edilməlidir. 
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AZƏRBAYCANDA XARİCİ SƏRMAYƏLƏRİN TƏŞVİQİNİN İXRACIN 

STİMULLAŞDIRILMASINA TƏSİRİ 

 

Regional və beynəlxalq əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və bu əsasda milli iqtisadiyyatın dünya 

təsərrüfatı sisteminə səmərəli şəkildə inteqrasiyasının təmin olunması ölkəmizin xarici iqtisadi inkişaf strate-

giyasının əsasını təşkil edir. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər, xüsusilə xarici 

sərmayələrin rentabilli sahələrə cəlb edilməsi, istehsal mühitinin formalaşmasına və ölkənin ixrac imkan-

larının genişlənməsinə şərait yaradır. Bu baxımdan məqalədə ixracatın stimmullaşdırılmasına təsir edən 

amillərdən biri kimi xarici sərmayələrin təşviq edilməsi yolları öyrənilmişdir.  

Açar sözlər: xarici sərmayələr, birbaşa xarici investisiyalar, Azərbaycanda xarici sərmayələrin təşvi-

qi, ixracın stimullaşdırılması və s. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДДЕРЖКИ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА  

СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА 

 

Развитие регионального и международного сотрудничества, а также обеспечение рациональ-

ной интеграции национальной экономики в мировую хозяйственную систему составляет основу стра-

тегии внешнеэкономического развития страны. Мероприятия, проводимые в рамках этого сотрудни-

чества, создают условия для привлечения иностранных инвестиций в рентабельные отрасли, форми-

рования производственной среды, а также расширения возможностей для экспорта. В этой связи в 

статье рассмотрены пути поддержки иностранных инвестиций как фактор, влияющий на стимули-

рование экспорта. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, прямые иностранные инвестиции, виды поддерж-

ки 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 integration 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 attracting foreign investment to profita-

ble areas create an opportunity for the formation of the production environment and expansion of export op-

portunities. 

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 influencing to export stimulation. 

Keywords: foreign investments, foreign direct investments, the promotion of foreign investments in 

Azerbaijan, export stimulation etc. 

 

Son illər ölkəmizdə aparılan düşünülmüş və məqsədyönlü iqtisadi siyəsət nəticəsində iqtisadiyyatın 

bütün sahələrində yüksək artım templəri müşahidə edilmişdir. Belə ki, 2003-2013-cü illərdə ümumi daxili 
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məhsul (ÜDM) 3,2 dəfə, qeri-neft ÜDM isə 2,6 dəfə artmışdır. Adambaşına düşən ÜDM-in həcmi 2,8 dəfə 

artaraq, dünya miqyasında ən yüksək artım templəri səviyyəsində olmuşdur.  

Bu dövr ərzində qeyri-neft sektorunun müxtəlif sahələri üzrə göstəriciləri də yüksək inkişaf ten-

densiyalarını 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 artmışdır. Bununla yanaşı, iqtisadiyyatın mod-

ernləşdirilməsi, bütün sahələrdə yeni texnologiyaların tətbiq edilməsi, eləcə də özəl sektorun dəstəklənməsi 

istiqamətində aparılmış işlər nəticəsində iqtisadiyyatın rəqabətqabiliyyəti gücləndirilmişdir. Dünya İqtisadi 

Forumunun ―2013-2014 Qlobal Rəqabətqabiliyyətlilik Hesabatı‖nda Azərbaycan iqtisadiyyatı bu göstərici üzrə 

dünya reytinqində 39-cu yerə yüksəlmişdir. 

Ölkə iqtisadiyyatının sürətli inkişafı Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün geniş im-

kanlar açmışdır. Azərbaycan xarici investorlar üçün regionun ən cəlbedici məkanına çevrilmişdir. 1995-ci 

ildən bəri ölkə iqtisadiyyatına bütün mənbələrdən 172,4 milyard ABŞ dollarından artıq məbləğdə investisiya 

yatırılmışdır. Bu məbləğin 83,7 milyard ABŞ dolları xarici investisiyalar təşkil etmiş, 64% isə iqtisadiyyatın 

qeyri-neft sektoruna yatırılmışdır. Bunun fonunda Azərbaycanın ixrac potensialı əhəmiyyətli dərəcədə 

güclənmiş, ölkənin xarici ticarət əlaqələri xeyli genişlənmişdir. 2003-2013-cü illər ərzində xarici ticarət dö-

vriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac isə 9,3 dəfə artmışdır. Xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafı və bu sahədə 

rəqabətqabiliyyətli məhsulların istehsalının artması nəticəsində, ölkənin qeyri-neft ixracının potensialı 

güclənmiş və sözügedən müddət ərzində qeyri-neft ixracı 4,7 dəfə artmışdır. 

Keçid dövrünü artıq başa çatdırmış Azərbaycanın qarşısında yeni çağırışlar və strateji vəzifələr durur. 

Sürətli qloballaşma və beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya prosesləri fonunda beynəlxalq bazarda ixtisaslaşma 

güclənir, innovasiyalara söykənən və yüksək əlavə dəyər yaradan elm tutumlu iqtisadiyyat modelinə üstünlük 

verilir. Bu isə qlobal və regional səviyyədə rəqabətin kəskin artmasına səbəb olur. 

Belə bir şəraitdə Azərbaycan qarşısında duran növbəti strateji vəzifə daha şaxələndirilmiş, yüksək 

rəqabətə qabiliyyətliyə, məhsuldarlığa və səmərəliliyə malik ixrac yönümlü iqtisadiyyata transformasiyanın 

təmin edilməsindən ibarətdir. Bu vəzifə iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi, elm tutumlu iqtisadiy-

yatın formalaşdırılması, makroiqtisadi sabitliyin qorunması, biznes və investisiya mühitinin daha da 

yaxşılaşdırılması, özəl sektorunun dəstəklənməsi, qabaqcıl texnologiyaların və təcrübənin tətbiqi, insan 

kapitalının inkişaf etdirilməsi, xarici ticarət və investisiyaların təşviqini nəzərdə tutur. 

―2015-2020-ci illər üçün xarici investisiyalar və ixracın təşviqi strategiyası‖nın başlıca məqsədi ölkə 

iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunun inkişafının prioritetlərinə uyğun olaraq idxal-əvəzləyici və ixrac-

yönümlü məhsul istehsalına qabaqcıl texnologiyaların və təcrübənin cəlb edilməsi məqsədi ilə xarici investis-

iyaların axının stimullaşdırılması və qeyri-neft ixracının həcminin artırılması və yeni bazarlara çıxışının təmin 

olunmasıdır. ―2015-2020-ci illər üçün xarici investisiyalar və ixracın təşviqi strategiyası‖ ―Azərbaycan 2020: 

gələcəyə baxış‖ İnkişaf Konsepsiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

2013-cü il 29 may tarixli 2918 nömrəli Sərəncamına əsasən hazırlanmışdır. 

 

1. Xarici investisiyaların beynəlxalq hərəkəti 

Son illərdə qlobal investisiya meylləri dünyada azalan iqtisadi dinamika, xüsusilə 2008-ci ildə 

başlayan və hələ də davam edən qlobal iqtisadi böhranla şərtlənmişdir. Belə ki, dünyada birbaşa xarici investis-

iyaların (BXİ) axını 2008-ci ildən etibarən kəskin azalmış və yalnız 2013-cü ildə 1,4 trilyon ABŞ dollarını 

ötərək böhrandan öncəki (2005-2007) orta səviyyəyə çatmışdır. BMT-nin Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransının 

(UNCTAD) proqnozlarına görə ortamüddətli perspektivdə makroiqtisadi şəraitin yaxşılaşması və investorların 

etibarının bərpa olunacağı təqdirdə, transmilli korporasiyalar nəğd vəsaitlərini yeni investisiyalara 

istiqamətləndirə bilərlər. Bundan sonra isə BXİ axınları 2014-cü ildə 1,6 trilyon ABŞ dolları, 2015-ci ildə isə 

1,8 trilyon ABŞ dolları səviyyəsinə çata bilər. Lakin, bu artımın qarşısını ala biləcək əhəmiyyətli risklər hələ 

də qalmaqdadır. Dünya maliyyə sistemində struktur çatışmamazlıqları, investorlar üçün həlledici olan mak-

roiqtisadi mühitin mümkün pisləşməsi və ciddi siyasi qeyri-müəyyənlik kimi amillər BXİ axınlarının sonrakı 

azalmasına gətirib çıxara bilər. 2013-cü ildə BXİ axınlarının artım tempi dünya üzrə 11%-a çataraq, bütün şərti 

iqtisadi qruplarda da (inkişaf etmiş, inkişaf etməkdə olan və keçid iqtisadiyyatlı ölkələr) müşahidə olunmuşdur. 
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İnkişaf etmiş iqtisadiyyatlara BXİ axınlarının həcmi 2013-cü ildə 12% artsa da, qlobal BXİ axınlarının yalnız 

39%-ni təşkil etmişdir. Eyni zamanda bu şərti iqtisadi qrupa 2013-cü ildə yatırılmış BXİ-nin ümumi həcmi 

böhran öncəki 2007-ci ilin səviyyəsinin 44%-ni təşkil etmişdir. 2012-ci ildə artım tempi nümayiş etdirən ink-

işaf etməkdə olan ölkələrdə ümumi BXİ axınları 2013-cü ildə də artaraq qlobal BXİ axınların ümumi həcminin 

52%-ni təşkil etmişdir. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə isə BXİ axınları 45%-lik rekord artım səviyyəsinə 

çataraq, qlobal BXİ axınlarının ümumi həcminin 9%-ni təşkil etmişdir. 

Müasir dövrdə xarici investisiyaların iqtisadi həyatda rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Hazırda 

BXİ-nin cəlb olunması vasitəsi ilə ölkə iqtisadiyyatına tələb olunan maliyyə resursların təmin olunması ilə 

yanaşı, 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 balanslaşdırılmış inkişafı təmin etmək məqsədi ilə investisiyaların cəlb edilməsi bütün ölkələr 

üçün xarici iqtisadi siyasətin əsas prioritetinə çevrilir. İnvestisiyaların cəlb olunması ilə iqtisadiyyatın artan 

tələbatının ödənilməsi bütövlükdə ölkənin iqtisadi potensialını yüksəldən amillərdən biridir. Son illərdə dü-

nyanın müxtəlif ölkələri tərəfindən xarici investisiyaların cəlb edilməsi istiqamətində intensiv investisiya 

siyasətinin həyata keçirilməsinə baxmayaraq, bu sahədə onların daha seçici olduqları aşkar görsənir. Sosial 

rifahın inkişafına istiqamətlənmiş investisiyaların cəlb olunması və korporativ sosial məsuliyyətin mövcudluğu 

müasir investisiya siyasətinin formalaşmasının əsasıdır. Ölkələr xüsusilə yeni iş yerlərinin yaradılmasına, 

məhsuldarlığın və səmərəliliyin artırılmasına və ətraf mühit problemlərinin həllinə yönəlmiş investisiyalara 

üstünlük verirlər. Bu cür investisiyaların cəlb edilməsinin kökündə davamlı və balanslaşdırılmış inkişafın 

təmin edilməsi durur. Dünyada davam edən iqtisadi böhran fonunda ölkələr BXİ-nın cəlb edilməsi üçün 

özlərinin liberallaşdırma siyasətini aparırlar. İnvestisiyaların təşviqi qurumları, təşviq və stimullaşdırma mex-

zanizmləri qarşısında qoyulan yeni tələblər BXİ-nın cəlb olunması sistemi anlayışına baxışı da dəyişdirmişdir. 

İnvestisiyaların cəlb olunması üzrə müasir sistem təkcə məlumat dəstəyi (xarici investorlara zəruri məlu-

matların təqdim edilməsi, qeydiyyat prosesinə dəstək) deyil, eyni zamanda maliyyə dəstəyi (vergi güzəştləri və 

azadolmaları, investisiya ilə bağlı xərclərin bölüşdürülməsi və xüsusi imtiyazalar) və davamlı dəstək (investis-

iya layihələrinin müşaiyyət olunması, iş prosesində yaranan problemlərlə bağlı dəstəyin göstərilməsi) forma-

larını da nəzərdə tutur. Bir çox ölkələr ənənəvi dəstək mexanizmləri ilə yanaşı investisiyaların təşviqi və stim-

ullaşdırılması üzrə yeni mexanizmlərin tətbiqinə başlamış, yeni güzəştlər proqramları qəbul etmiş, layihələrin 

icrasına birbaşa maliyyə yardımı mexanizmini yaratmış, BXİ-nin qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə cəlb 

edilməsini gücləndirmiş, xüsusi iqtisadi zonaları yaratmış, xarici investisiyaları cəlb etmək və investorlara 

dəstək məqsədi ilə ―bir pəncərə‖ mexanizmlərinin tətbiqinə başlamış, vergi yükünü azaltmışlar. Sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə əlaqədar prosedur və tələblərin sadələşdirilməsi və bu fəaliyyətin asanlığını təmin etmək məqsədi 

ilə qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi, ümumilikdə biznes və investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması 

üzrə islahatların aparılması mühüm istiqamətinə çevrilmişdir. 

İnvestisiyaların cəlb olunmasında investisiyaların təşviqi üzrə milli qurumlarının əhəmiyyəti olduqca 

böyükür. Oksford Universitetində keçirilmiş tədqiqata əsasən investisiyaların təşviqi üçün xərclənən hər 1 

ABŞ dolları ölkəyə nəticə olaraq 189 ABŞ dolları məbləğində BXİ cəlb edir, xərclənən hər 78 ABŞ dolları isə 

xarici investor tərəfindən bir əlavə iş yeri yaradır. Yeni bazara daxil olan xarici investorların 83 faizi investis-

iya sorğularını ilkin olaraq təşviq agentliklərinə yönəldirlər. Bu səbəbdən dünyanın əksər ölkələri xarici inves-

tisiyaların cəlbi istiqamətində fəaliyyət göstərən, xarici investorlara ―bir pəncərə‖ prinsipi əsasında xidmət 

göstərən investisiya təşviqi qurumlarını yaratmışdır. Dünya Bankı tərəfindən 189 milli investisiya təşviqi 

agentliyi arasında aparılmış tədqiqat göstərir ki, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları və müasir və in-

teraktiv prosesləri tətbiq edən, idarəetmənin effektivliyinə, peşəkarlığa əsaslanan stimullaşdırıcı əmək haqqı 

sisteminə, geniş beynəlxalq nümayəndə və təmsilçi şəbəkəsinə və müasir infrastruktura malik olan investisiya-

ların təşviqi qurumları BXİ-nın cəlb olunmasında daha yüksək nəticələr göstərir. 

 

2. Xarici sərmayələrin ixracın stimulaşdırılmasına təsiri. 

Dünya ölkələrinin ixrac şaxələnməsi sahəsində təcrübəsinin təhlili göstərir ki, bu sahədə həyata 

keçirilən fəaliyyəti bir neçə istiqamətdə quruplaşdırmaq olar. İlk növbədə birbaşa xarici investisiyaların 



179 
 

ixracın şaxələnməsi ilə əlaqəsini tədqiq edək. Belə ki, tədqiqatlar göstərir ki, ixrac ilə xaricə yatırılan birbaşa 

investisiyalar arasında müəyyən bir asılılıq vardır. Başqa sözlə, hər hansı ixrac sektorları güclü olan ixracatçı 

ölkələrin xaricə yatırılan sərmayələri də daha çox həmin sektorlara yönəldilir. 

Misal üçün Böyük Britaniya şirkətləri tərəfindən xaricə yatırılan birbaşa investisiyaların 59%-i xid-

mətlər, 26%-i istehsalat və 15%-i hasilat (neft, qaz və digərləri) sahələrinə istiqamətlənir. Avropa İttifaqının 

BRİC ölkələrinə qoyulan investisiyalarının 60%-i xidmətlər sektorlarına yatırılır. Müvafiq araşdırmalara görə 

xarici birbaşa investisiyalarla məşğul olan şirkətlərin davamlılığı xaricə investisiya yatırmayan şirkətlərlə 

müqayisədə daha güclüdür. Həmçinin belə şirkətlərin ölkə daxilində iş yerlərinin yaradılması imkanları 

genişlənir. Nəticə etibarı ilə xidmətlər üzrə ixrac (satış) həmin bazarlarda ixracatçının bir çox hallarda 

nümayəndəliyinin olmasını tələb edir (bank, restoran, mehmanxana və s.). 

Birbaşa xarici investisiyalarla ixrac arasında mövcud olan asılılıq onların qarşılıqlı əlaqələrlə xarakter-

izə olunur. Belə ki, uğurlu ixracın həyata keçirilməsi üçün bir çox ölkələrə marketinq və satış şəbəkəsinin ink-

işafına investisiyaların qoyuluşu mütləqdir.  

İkinci tərəfdən, bir çox şirkətlər üçün ixrac və birbaşa xarici investisiyalar alternativ strategiyalardır və 

onlar adətən ikisindən birini seçirlər. Belə ki, aşağı nəqliyyat xərcləri, tariflər və eyni zamanda aşağı qeyri-tarif 

baryerləri olan ölkələrə ixrac daha əlverişlidir. Yüksək tariflər (və qeyri-tarif baryerləri) və nəqliyyat xərcləri 

olan ölkəyə isə birbaşa xarici investisiyaların yatırılması daha əlverişlidir. Və ya yüksək kommersiya və siyasi 

risklər olan ölkələr üçün daha çox ixrac seçilir, davamlı və dayanaqlı siyasət və aşağı kommersiya riskləri olan 

ölkələr üçün isə daha çox birbaşa xarici investisiyalar seçilir (digər amillər nəzərə alınmaqla). 

Qeyd etmək lazımdır ki, dünya üzrə birbaşa xarici investisiyaların böyük hissəsi inkişaf etmiş ölkələr 

tərəfindən həyata keçirilir. Bununla yanaşı, 1980-cı ildə ümumi investisiyaların 87%-i inkişaf etmiş ölkələr 

tərəfindən yatırılırdısa, 2009-cu ildə bu göstərici 84%-ə düşmüşdür. 

İri şirkətlər yeni bazarlara daxil olarkən yeni məhsullar və xidmətlərin işlənilməsində və istehsalında 

müvafiq bazarın ehtiyaclarına uyğun olaraq ixtisaslaşmanı həyata keçirirlər. Bu halda kiçik və orta 

müəssisələrin (KOM) çevikliyindən istifadə edilməsi daha da genişlənməkdədir. Bu sahədə ən çox istifadə 

edilən üsullar böyük ticarət şirkətlər ilə sıx əməkdaşlıq və ya digər əlaqəli KOM-ların birləşməsidir. 

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 ABŞ-ın Beynəlxalq Ticarət Komissiyası 

tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində Avropa İttifaqında fəaliyyət göstərən KOM tərəfindən həyata 

keçirilən ixracın Avropa İttifaqının ümumi ixracında payının 31% olduğu, ABŞ-da isə eyni göstəricinin 13% 

olduğu müəyyən edilmişdir. 

Digər tərəfdən qeyd etmək lazımdır ki, İqtisadi İnkişaf və Əməkdaşlıq Təşkilatının (OECD) hesa-

blamalarına görə dünya beynəlxalq ticarətində kiçik və orta şirkətlərinin payı 30%-i keçmir. UNCTAD təşki-

latının məlumatına görə KOM-ların ixrac üzrə daha yüksək  göstəriciləri Şərqi Asiya ölkələrində müşahidə 

edilir (Tayvanda – 56%, Çin və Cənubi Koreyada 40%-dan çox). Həmçinin Tayvan, Çin və Cənubi Koreya 

ölkələrinin təcrübəsi onu göstərir ki, KOM beynəlxalq ticarətə çıxış vasitələri arasında yerli transmilli 

şirkətlərlə əməkdaşlıq strateji yer tutur. 2009-cu ildə OECD tərəfindən bir neçə ölkədə keçirilmiş tədqiqat 

göstərir ki, KOM-ların beynəlxalq bazarlara çıxışı üzrə maneə və çətinliklər ölkələr üzrə təqribən eynidir.  

Bunlara maliyyə vəsaitlərin və əsas vəsaitlərin çatışmazlığı, xarici bazarları təhlil etmək üçün intel-

lektual resursların məhdud olması, xarici potensial alıcılarla əlaqələrin qurulmasındakı çətinliklər, idarəetmə 

qabiliyyəti və ixtisaslaşmış biliklərin kifayət etməməsi, xarici biznes praktikası haqqında məlumat qıtlığı və 

digər maneələr aid edilmişdir. 

 

3. Azərbaycanda xarici investisiya mühiti və mövcud vəziyyət.  

Xarici investisiyaların cəlb edilməsi və xarici ticarətin genişləndirilməsi Azərbaycan Respublikasının 

xarici iqtisadi əlaqələrinin əsas prioritetləri sırasında olmaqla ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi 

üçün mühüm amilləri təşkil edirlər. 

2003-2013-cü illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılmış xarici investisiyaların həcmi 74,7  

milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Sözügedən dövrdə BXİ 45,6 milyard ABŞ dolları təşkil etmişdir. Bu 
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müddət ərzində qeyri-neft sektoruna BXİ-nın cəlbi 45,4 milyon ABŞ dollarından (2003) 1,04 milyard ABŞ 

dollarına (2013)  çatmışdır. 2003-2013-cü illərdə xarici investorlar tərəfindən kapital əsasən neft-qaz 

sektoruna, qeyri-neft sektoru üzrə isə müxtəlif sənaye sahələri, tikinti, ticarət və xidmətlərə yatırılmışdır. 

Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici investisiyalı sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2003-cü ildə 3252-

dən 2013-cü ildə 6523-ə artmışdır.  

Xarici investisiyaların coğrafiyası da genişdir. Belə ki, Azərbaycana investisiya yatıran xarici ölkələr 

siyahısının ilk onluğunda Böyük Britaniya, ABŞ, Yaponiya, Norveç, Türkiyə, Fransa, Çexiya, Almaniya, 

Səudiyyə Ərəbistanı və Rusiya Federasiyası kimi ölkələr qərarlaşmışdır. Ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft 

sektoruna ən çox investisiya yatıran xarici ölkələrin sırasında isə Türkiyə, ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya, 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Fransa və Rusiya Federasiyasını qed etmək olar. 

Xarici ticarət sahəsində 2003-2013-cü illərdə yüksək inkişaf dinamikası müşahidə olunmuşdur. Belə 

ki, bu dövr ərzində ölkənin xarici ticarət dövriyyəsi 6,6 dəfə, ixrac 9,3 dəfə, qeyri-neft ixracı isə 4,7 dəfə art-

mışdır.  

2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının xarici ticarət əlaqələri artım tempi ilə genişlənməyə davam 

etmişdir. Azərbaycanın dünyanın 152-dək dövləti ilə ticarət əlaqələri olmuşdur. Dövlətimizin İtaliya, Birləşmiş 

Krallıq, Türkiyə, ABŞ, Rusiya, İndoneziya, Almaniya, Tailand, Fransa və Yaponiya ilə daha intensiv ticarət 

əlaqələri olmuşdur. Ümumi ticarətdə bu ölkələrin payı 68,9% təşkil etmişdir. İxrac əməliyyatların həcmi 23,98 

milyard ABŞ dollarına çatmışdır. Sözügedən dövr ərzində qeyri-neft ixracın həcmi ötən ilə nisbətən 6% artaraq 

1,82 milyard ABŞ dollarına çatmışdır. Adambaşına düşən qeyri-neft məhsullarının ixracı 190,7 ABŞ dollara 

bərabər olmuşdur. İxrac olunan mal çeşidlərinin sayı 2111 ədəd təşkil etmişdir. 

Xarici investisiyaların cəlb edilməsi və ixracın təşviqi üçün mühüm zəmin əlverişli biznes və investis-

iya mühtinin, müvafiq normativ-hüquqi bazanın və institutsional çərçivənin mövcudluğudur. 

Azərbaycan son illərdə əldə etdiyi iqtisadi artım templərinə görə dünyada birincilər sırasında yer 

almışdır. 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 tapmışdır. Belə 

ki, 2003-cü illə müqayisədə 2013-cü ildə ÜDM 10 dəfədən çox, strateji valyuta ehtiyatları 31 dəfədən çox, dö-

vlət büdcəsinin gəlirləri isə təxminən 16 dəfə artmışdır. Dünya İqtisadi Forumunun qlobal rəqabətqabiliyyətli-

lik üzrə son hesabatına əsasən, dünyada 39-cu yerdə qərarlaşan Azərbaycan makroiqtisadi mühitin sabitliyi 

göstəricisində 148 ölkə arasında 8-ci nəticəyə sahibdir. Bu nailiyyətlərin əldə olunmasında dövlətin özəl 

sektorun inkişafına verdiyi xüsusi əhəmiyyətin də böyük rolu olmuşdur. Belə ki, biznes mühitin yaxşılaşdırl-

ması istiqamətində görülən işlərin nəticəsi olaraq, bu gün ölkə iqtisadiyyatının 80%-dən çoxu özəl sektorun 

payına düşür. Sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün qayda və prosedurların sadələşdirilməsi, 

biznesin elektron qeydiyyatı, vergi sisteminin tam şəkildə elektronlaşdırılması, ―vahid pəncərə‖ sisteminin 

tətbiqi, interaktiv və informativ məlumat xidmətlərinin göstərilməsi aparılan islahatlar sırasındandır. Məhz bu 

səbəbdən, Dünya Bankı tərəfindən nəşr edilən biznes fəaliyyətinin sadəliyinə dair son hesabatda Azərbaycan 

2005-ci ildən bəri ən yaxşı göstəriciyə doğru istiqamətlənən 50 ölkə arasında 15-ci yeri tutmuşdur.  

Bundan əlavə bir sıra ölkələrin investisiya göstəriciləri üzərində aparılmış müqayisəli təhlillər zamanı 

məlum olmuşdur ki: 

 2012-ci il üzrə Dünya Bankının 57 ölkə arasında birbaşa xarici investisiyaların ÜDM-də payına 

görə apardığı reytinq üzrə Azərbaycan 7,88 faizlə dünyanın ən nüfuzlu ölkələrini məsələn, ABŞ, Portuqaliya, 

Fransa, Çin və s. qabaqlayaraq 8-ci pillədə yer almışdır. MDB, bir sıra Avropa və Asiya ölkələri ilə 

müqayisədə isə Azərbaycan 1-ci yeri tutmuşdur.   

 Dünya İqtisadi Forumunun ―Qlobal Rəqabətlilik Hesabatı, 2013-2014‖ nəşrinə əsasən, ―birbaşa 

xarici investisiyaların tənzimlənməsi: biznesə təsiri‖ üzrə 148 ölkə arasında açıqlanmış qiymətləndirmə 

cədvəlində Azərbaycan sıralamada 4.6 xalla (1-7 ballıq sistem üzrə) 68-ci yeri tutmuşdur. Bu göstəriciyə görə 

Azərbaycan MDB və digər Şərqi Avropa ölkələri arasında 1-ci yerə yüksəlmişdir. 

 2003-2012-ci illər ərzində MDB ölkələrinə ümumilikdə 642 milyard ABŞ dolları həcmində birbaşa 

xarici investisiya yatırılmışdır. Bu göstərici üzrə Azərbaycan MDB ölkələri sırasında Rusiya, Qazaxıstan və 
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Ukraynadan sonra 4-cü yeri tutur. Qeyd olunan illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatına Ermənistanla 

müqayisədə təxminən 8 dəfə çox birbaşa xarici investisiya yönəldilmişdir.  

 Ən maraqlısı odur ki, təkcə 2012-ci ildə Azərbaycana yatırılan birbaşa xarici investisiyaların həcmi 

Ermənistana son 10 ildə yatırılan birbaşa xarici investisiyaların həcmindən çox olmuşdur. 

 

4. Azərbaycanda xarici sərmayələrin təşviqi yolları və ixracın stimullaşdırılmasına təsiri. 

Həyata keçirilən islahatlar sırasında qeyd edə bilərik ki, normativ-hüquqi bazanın möhkəmləndirilməsi 

və təkmilləşdirilməsi və beynəlxalq sazişlərin imzalanması Azərbaycanın yerli sahibkarlarla yanaşı, xarici in-

vestorlar üçün də etibarlı biznes məkana çevrilməsinə zəmin yaratmışdır. 47 ölkə ilə investisiyaların qarşılıqlı 

qorunması və təşviqi haqqında və 44 ölkə ilə ikiqat vergitutmanın aradan qaldırılmasına dair sazişlər imza-

layan Azərbaycan xarici sahibkarların hüquqlarını qoruyan beynəlxalq konvensiyalara da üzvdür. Bunlarla 

yanaşı, özəl sektor və dövlət arasında vasitəçi orqan qismində yaradılmış institusional mexanizmlər dövlət 

tərəfindən sahibkarlığın inkişafına göstərilən dəstəyin daha bir nümunəsidir. Yerli ixracatçılara və xarici in-

vestorlara müxtəlif xidmətləri göstərən Azərbaycanda İxracın və İnvestisiyaların Təşviqi Fondu (AZPROMO), 

sahibkarlar üçün güzəştli kreditlər təqdim edən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu (SKMF) və yerli və xarici 

investorlarla birgə investisiya layihələri həyata keçirən Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti (AİŞ) qarşısında qoyu-

lan əsas ümumi vəzifə ölkə iqtisadiyyatının qeyri-neft sektorunda inkişaf dinamikasını stimullaşdırmaqdır. 

Bununla yanaşı növbəti illərdə ölkə iqtisadiyyatın tarazlı və dayanıqlı inkişafını təmin etmək məqsədi 

ilə yüksək rəqabət qabiliyyətinə malik məhsulların istehsalının və ixracının genişləndirilməsi, bunun üçün 

biznes və investisiya mühitinin daha da yaxşılaşdırılması, xarici ticarət prosedurlarının sadələşdirilməsi, 

beynəlxalq bazarlara çıxışda 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 inkişafına xidmət edən və müasir tələblərə cavab verən istehsal infra-

strukturu genişləndirilməsi üçün birbaşa xarici investisiyaların cəlb edilməsi zəruridir; 

- Qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləşdirilməsi məqsədi ilə stimul-

laşdırıcı mexanizmlər tətbiq edilməli, dövlət və özəl sektorun investisiya əməkdaşlığı inkişaf etdirilməlidir; 

- Bizines və investisiya mühiti daha da yaxşılaşdırılmalıdır; 

- Maliyyə bazarı vasitəsi ilə investisiyaların cəlb edilməsi intensivləşdirilməlidir; 

- Xarici investisiyalar iqtisadiyyatın diversifikasiyası məqsədi ilə qeyri-neft sektorunun prior-

itetləşdirilmiş sahələrinə daha intensiv cəlb edilməlidir və sahəvi klasterlərin yaradılmasına yönəldilməlidir; 

- Qeyri-neft ixracının təşviqi məqsədi ilə xarici ticarət prosedurları sadələşdirilməli və tək-

milləşdirilməlidir; 

- İxracatçılara ixracın bütün mərhələlərində dövlət dəstəyinin artırılması üçün yeni praktiki mex-

anizmlər yaradılmalıdır; 

- Kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin ixrac qabiliyyəti artırılmalı, onların ixracla bağlı vərdiş və 

biliklərinin artırılması üçün informasiya və məsləhət xidmətlərinin əhatə dairəsi genişləndirilməlidir; 

- Xarici bazarlarda brenləşdirmə, mal və xidmətlərin təşviqi işlərinin təkmilləşdirilməsi zəruridir; 

- İnvestisiyaların və ixracın təşviqi üzrə institusional çərçivə təkmilləşdirilməlidir. 

- Müəssisələrdə istehsal prosesinin qabaqcıl texnologiyalar əsasında təşkilinin dəstəklənməsi, elm-

təhsil-biznes əməkdaşlığının təşviqi; 

- Ölkədən xarici bazarlara yüksək keyfiyyətli və rəqabət qabiliyyətli məhsulların ixracını təmin 

etmək məqsədi ilə keyfiyyət infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi; 

- Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların xarici bazarlara çatdırılmasının asanlaşdırılması, 

nəqliyyat xərclərinin azaldılması və təhcizatın müntəzəmliyini, habelə yerli məhsulların xarici bazarlarda 

rəqabətqabiliyyətliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycanda və prioritet xarici bazarlarda logistik 

mərkəzlərin yaradılması; 

- İxracatçılar birlik və assosiasiyalarının yaradılmasının təşviqi. 
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- Xarici bazarlarda Azərbaycan məhsullarının brendləşdirməsi üçün yeni bilik və texnologiyaların 

işlənilməsi və tətbiqi məqsədi ilə brendləşmə sahəsində elmi tədqiqat işlərinin aparılması; 

- Yerli brendlərin xarici ölkələrədə təşviqini təmin etmək məqsədi ilə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübə 

əsasında xarici bazarlarda brendləşdirməyə dəstək mexaniziminin yaradılması;  

- Xarci bazarlarda yerli berendlərin hüquqlarının qorunması mexaniziminin yaradılması. 

- Hədəf bazarlarına ixracın miqdar və stukrur üzrə genişləndirilməsi və yeni bazarlara çıxışın təmin 

edilməsi, Azərbaycanda istehsal olunmuş rəqabət qabiliyyətli məhsulların təşviqi məqsədi ilə xarici bazarlarda 

ticarət evlərinin yaradılması; 

- Ölkə daxilində və xarici bazarlarda ixracyönümlü tədbirlərin, o cümlədən ixrac missiyalarının 

təşkili; 

- İxracatçıların ixracyönümlü tədbirlərdə, o cümlədən sərgilərdə iştirakının dəstəklənməsi məqsədi 

ilə ən qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan maliyyə və təşkilati dəstək mexanizminin yaradılması; 

- Xarici bazarlar və ixracla bağlı olan digər məsələlər üzrə sahibkarların maarifləndirilməsi 

fəaliyyətlərinin dəstəklənməsi; 

- Beynəlxalq KİV-lər vasitəsilə təşviqatın aparılması və ixrac üzrə məlumat portalının yaradılması. 

- Qabaqcıl beynəlxalq təcrübəyə əsaslanan ixracın maliyələşdirilməsi mexanizminin yaradılması; 

- İxracla bağlı vaxt və maliyyə xərclərinin azaldılması məqsədi ilə ixrac prosedurlarının 

sadələşdirilməsi; 

- Regionlarda sahibkarlıq subyektlərinə, xüsusilə kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə ixracla bağlı 

məsləhət xidmətlərinin təşkili məqsədi ilə İxraca Dəstək Mərkəzlərinin yaradılması; 

- İxrac əməliyyatları aparan sahibkarlıq subyektləri üçün həvəsləndirici təltiflərin təsis edilməsi. 
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Свободными экономическими зонами (СЭЗ) называют отдельно выделенные территории стра-

ны, которые обладают льготными валютными, налоговыми, таможенными режимами. В СЭЗ поощря-

ется формирование экспортного капитала и приток иностранного капитала в сферу услуг и промыш-

ленность, а также совместная с иностранным капиталом торговая и другая предпринимательская дея-

тельность. 

СЭЗ – неотъемлемая на сегодняшний день часть экономических отношений на международном 

уровне. Эта система отношений прочно закрепилась в мировой хозяйственной практике. СЭЗ в миро-

вой системе хозяйственных связей представляют собой важный фактор стремительного экономическо-

го роста, который достигается за счет различных действий: обмен информацией и технологиями, 

углубление интеграционных экономических действий, мобилизация инвестиций, активизация между-

народного товарооборота. (6, s. 17) 
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Всего в мировом экономическом пространстве существует порядка 25 разновидностей и функ-

ционирует около 2000 свободных экономических зон, в том числе более 400 зон свободной торговли, 

столько же научно-промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон, 100 зон специ-

ального назначения (эколого-экономических, оффшорных, туристических и т.д.). Одни зоны ориенти-

рованы на внешний, другие - на внутренний рынок. Для решения этих задач там действуют всевозмож-

ные льготы по таможенному, арендному, валютному, визовому, трудовому и прочим режимам, что со-

здает условия для развития промышленности и инвестирования иностранного капитала. В таких зонах 

функционирует около трети мировых банковских депозитов развитых стран. Действуют СЭЗ более чем 

в 80 странах. Они функционируют в развивающихся и в промышленно развитых странах - США, Япо-

нии, Германии, Великобритании. В настоящее время СЭЗ активно образуются в Польше, Венгрии, Бол-

гарии. Большой опыт по их созданию накоплен в Китае. (1, s. 33) Свободные экономические зоны фор-

мируются, как правило, в морских и речных портах, международных, аэропортах, вблизи основных же-

лезнодорожных и автомагистральных линий, туристических центров, в отдельных промышленных рай-

онах.  

В мировой практике имеются различные виды свободных экономических зон, имеющих разное 

целевое назначение и названия: свободные таможенные территории; экспортные зоны; зоны свободной 

торговли; специальные экономические зоны; беспошлинные зоны; промышленно-торговые зоны; тех-

нологические зоны, туристко-рекреационные зоны и другие. 

Свободные экономические зоны в промышленно развитых странах представлены всеми выше-

названными типами, однако, наибольшее развитие получили зоны свободной торговли, научно-

технические свободные зоны и туристко-рекреационные зоны. 

Свободные экономические зоны имеют тесные прямые связи с мировым рынком и сориентиро-

ваны на активное привлечение иностранного капитала и капитала собственных предпринимателей, 

действуют в условиях льготных рыночных форм хозяйствования. 

Общими чертами для всех зон являются следующие: отсутствие таможенных пошлин или их 

фиксация на минимальном уровне на ввоз и вывоз готовой продукции, исходных или промежуточных 

материалов; льготный режим налогообложения; гарантии правительств или других структур от кон-

фискации иностранной собственности; предоставление функционирующим в зоне компаниям всевоз-

можных дополнительных льгот и привилегий; осуществление страхования вкладываемых инвестиций. 

(2, s. 112) 

Начало современным свободным экономическим зонам в мире положила зона внешней торгов-

ли, созданная в США в 1934 году для активизации участия страны в мировой торговле, посредством 

снижения таможенных издержек для производства автомобилей. Это был тяжелый период Великой 

депрессии, и предполагалось, что зоны свободной торговли, помимо прочего, значительно снизят уро-

вень безработицы в стране. Беспошлинно импортировались товары, которые использовались для экс-

портного производства в зоне, а на товары, которые шли на внутренний рынок США, распространялись 

все таможенные процедуры. В настоящее время в США функционируют более 200 зон, создание и 

управление которыми осуществляет Департамент зон свободной торговли. 

В Западной Европе количественно преобладают зоны свободной торговли. Они появились здесь 

еще в XIX в. и даже раньше (вольные гавани); к середине 90-х годов их число возросло примерно до 

150. Сначала такие зоны формировались преимущественно в морских портах Германии (Гамбург, Бре-

мен, Бремерхафен, Киль, Эмден, Куксхафен), Дании (Копенгаген), Финляндии (Хельсинки, Турку), 

Греции (Пирей, Салоники). Давно известны также крупные ЗСТ в речных портах и железнодорожных 

узлах (например, в Линце и Граце в Австрии). Однако новейшая история европейских, да, собственно, 

и мировых ЗСТ началась в конце 50-х годов, и связана она с ирландским международным аэропортом 

Шеннон. (3, s. 75) 

Аэропорт Шеннон, расположенный в западной части Ирландии, специализировался на доза-

правке самолетов, обслуживавших трансатлантические рейсы. Но по мере того как ведущие авиаком-

пании стали переходить на самолеты, не нуждавшиеся в дозаправке, экономическое положение Шен-



186 
 

нона ухудшалось, и он оказался на грани закрытия. Тогда в 1959 г. правительство страны объявило о 

своем намерении сделать Шеннон зоной свободного международного предпринимательства. Эта акция 

оказалась вполне успешной. Иностранный капитал за короткие сроки сумел создать здесь тысячи но-

вых рабочих мест, ликвидировать безработицу и вернуть району экономическое благополучие. Ныне в 

зоне Шеннона производят электронное оборудование, буровые установки, промышленные алмазы, то-

вары широкого потребления. Его годовой экспорт уже превысил 1 млрд долл. Да и сам Шеннон пре-

вратился в процветающий город. 

Кроме зон свободной торговли в Западной Европе получили широкое распространение научно-

технологические зоны, центры офшорного бизнеса. В некоторых странах, например, в Великобрита-

нии, СЭЗ создавались в рамках региональной политики, направленной на подъем депрессивных райо-

нов. Перспективы создания СЭЗ в Западной Европе во многом связаны с углублением интеграционных 

процессов в системе Европейского Союза. 

Теперь направим своѐ внимание на Восток. В 1980 г. в Китае были созданы первые свободные 

зоны («специальные экономические зоны» Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь), то перед ними 

были поставлены задачи выступать в качестве «окна» во внешний мир для привлечения зарубежных 

капиталов и технологий. С середины 1980-х годов процесс «территориальной открытости» резко уско-

рился. После «открытия» в 1984 г. четырнадцати морских портов от северного Даляня до южного Бэй-

хая в этих городах стали создаваться преференциальные «зоны экономического и технического разви-

тия», в отличие от «специальных экономических зон» ориентированные не на создание, а на структур-

ную перестройку уже имеющейся индустриальной базы. В 1988 г. пятой, крупнейшей в Китае, «специ-

альной экономической зоной» был объявлен о. Хайнань территорией в 34 тыс. кв. км. В 1990 г. созда-

ется «новая зона» Пудун в восточной части Шанхая. В 1991-1992 гг. возникают формирования новых 

типов, такие как «зоны высоких технологий» по образцу западных технополисов; «зоны свободной 

торговли», ориентированные на развитие внешнеторговой деятельности; «зоны приграничного сотруд-

ничества» и др. В итоге в начале 1990-х годов в Китае, преимущественно в восточных провинциях, 

складывается целый пояс свободных экономических зон, различающихся между собой по функциям и 

отраслевой специализации. 

Стремительный рост экономики Китая в последние три с половиной десятилетия не имеет ана-

логов в мире. С тех пор как Китай принял политику «открытых дверей» и начал проводить реформы 

в 1978 году, ВВП Китая стал расти в среднем на 9% ежегодно. Еще более быстрыми темпами возрастал 

объем экспорта государства. Значительно вырос и показатель ВВП на душу населения. 

По итогам 2011 года 10,4% от объема мирового экспорта приходится на Китай. В 2000 году до-

ля Китая в общемировом экспорте товаров составляла 3,86%, а в 1978 году, когда начало осуществ-

ляться реформирование Китая – всего лишь 0,75%. То есть, за 33 года доля государства в экспорте то-

варов в мире возросла в 14 раз. (7, s. 227) 

СЭЗ в Китае отличаются от других свободных экономических зон в азиатских странах охватом 

гораздо более значительных территорий. У СЭЗ было выгодное расположение - на территории при-

брежных зон, имеющих исторический опыт внешней торговли, вблизи Гонконга, Макао и Тайваня. 

Открытие свободной экономической зоны на территории Шенженя стало важным стратегиче-

ским решением, так как Шенжень расположен в непосредственной близости от Гонконга. Опыт этого 

специального административного района Китай использовал для стимулирования экономического ро-

ста. И результат оказался крайне позитивным. С самого начала сочетание благоприятных условий для 

работы и правильно выбранных направлений деятельности вылилось в рост экономики. 

Важное место среди видов зон занимают научно-технологические зоны. Технопарки впервые 

появились на территории Соединѐнных Штатов Америки. После Второй мировой войны количество 

студентов в Стэнфордском университете увеличилось и возникли проблемы с финансированием учеб-

ного заведения. Университет владел большим участком земли (около 32 км²), но не имел права прода-

вать его. Учитывая ограничения декан инженерного факультета, профессор Фредерик Тер-

ман предложил руководству  учебного заведения сдавать землю в долговременную аренду в каче-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%BD_(%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
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стве офисного парка. Учебное заведение стало получать доход, а компании могли воспользоваться ли-

зинговыми инструментами. Арендаторами могли выступать только высокотехнологичные компании, 

что позволило обеспечить работой выпускников университета, а также решить проблему дефицита вы-

сококвалифицированных специалистов. Идея Термана и еѐ реализация на территории Стэнфордского 

университета стали началом Кремниевой (Силиконовой) долины. В настоящее время в США имеется 

более 1000 научно-технических зон. (5, s. 174) 

Впервые в Японии в 1983 г. был принят закон о технополисах и началось его осуществление. 

Сначала были утверждены проекты 14 технополисов, а затем их общее число было доведено до 26. В 

итоге можно утверждать, что технополисы в Японии уже стали важным звеном не только в территори-

альной организации науки, но и во всей территориальной организации хозяйства этой страны. 

В них ставились следующие цели: перераспределение промышленности из центра на перифе-

рию; направление промышленности на развитие наукоемких и энергосберегающих технологий; прове-

дение научных исследований на всей территории страны за счет активизации деятельности местных 

университетов; ускорение инновационного процесса и др. 

Одновременно были достаточно четко сформулированы основные критерии размещения буду-

щих технополисов: 

–близость (не более 30 мин езды) к «материнскому городу» с населением 150–200 тыс. человек, 

которая обеспечила бы коммунальное обслуживание; 

–близость к аэропорту, а еще лучше к международному аэропорту или к станции скоростной 

железной дороги; 

–наличие базового университета, осуществляющего подготовку кадров и исследования в обла-

сти высоких технологий; 

–сбалансированный набор промышленных зон, научно-исследовательских институтов и жилых 

кварталов; 

–усовершенствованная информационная сеть; 

–благоприятные условия для жизни, способствующие творческой научной работе и мышле-

нию; 

Цукубу, построенный специально для «переселения науки» из Токио, располагался в 60 км к 

северо-востоку от столицы и вскоре стал крупнейшим в стране центром научных исследований и раз-

работок. Уже в середине 1990-х гг. в Цукубе работало 78 различных научных учреждений. Среди них – 

два университета, 46 национальных научно-исследовательских лабораторий, 8 частных научно-

исследовательских центров, а также предприятия и научные учреждения частных фирм. (10, s. 192) 

Они специализируются на высшем образовании (в Цукубе обучаются студенты из 50 стран мира), на 

исследованиях в области естественных (институты географии, окружающей среды), технических (ме-

таллургия, синтетические материалы) наук. Здесь работает космический центр, библиотека, музей 

науки, ботанический сад. 

В развивающихся странах распространение получили экспортно-производственные зоны. Это 

обусловлено тем, что главными функциями, которые должны выполняться СЭЗ в этих странах, явля-

ются: обеспечение экономического роста страны, достижение более высокой степени индустриализа-

ции страны, включение страны в мировое хозяйство, в международную торговлю или изменение ее 

места в них с учетом достигнутой трансформации в отдельных ее отраслях или экономики в целом. 

В отличие от экспортно-производственных зон в развитых странах, работающих преимуще-

ственно на внутренний рынок, ЭПЗ в развивающихся странах всегда ориентированы на внешний ры-

нок, так как, наращивая экспорт, они могут решить стоящие перед ними задачи, а также получить сво-

бодно-конвертируемую валюту, необходимую им для эффективного осуществления мирохозяйствен-

ных связей.  

Наибольшее количество свободных экономических зон развивающихся стран приходится на 

Латинскую Америку (свыше 60), Азию (более 20). Есть они в Африке (Заир, Либерия, Тунис), на Даль-

нем и Ближнем Востоке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Особый интерес представляет опыт Южной Кореи, которой в наибольшей степени удалось ис-

пользовать экспортно-производственную зону по ее прямому назначению. Эта зона была создана в 

1970г в порту Массан, расположение которого облегчило привлечение в Корею капитала техники раз-

личных развитых стран (Японии, США) и одновременно упростило путь товаров, производимых в 

Массанской зоне (MAFEZ) на внешние рынки. 

В Южной Корее более 30 свободных экономических зон, в которых размещено около 5 тыс. 

предприятий.  Открытые в этих зонах предприятия в первые пять лет своего существования не платят 

налоги, а в последующие годы имеют налоговые льготы. Самые крупные свободные экономические 

зоны расположены в Ичхоне (нефтехимическая промышленность и машиностроение), в Куми (элек-

троника) и в Чханвоне (тяжѐлое машиностроение). Есть свободная экономическая зона и недалеко от 

Сеула. (9, s. 147) 

В настоящее время в большинстве свободных экономических зонах развивающихся стран элек-

тронная промышленность занимает доминирующие позиции. Зоны концентрируются в основном в 

Юго-Восточной Азии (Гонконг, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Тайвань) и в некоторых латино-

американских странах, таких, как Мексика, Гаити, Сальвадор. 

Особую поддержку государств в этой группе получают предприятия, не требующие больших 

капиталов, но производящие продукцию, имеющую спрос на мировом рынке (компьютерное оборудо-

вание, средства связи, детские электронные игрушки, спортивный инвентарь). 

Свободные экономические зоны в развивающихся странах, так же, как и в развитых, имеют су-

щественные различия в размерах занимаемой ими территории и обязательно благоприятное месторас-

положение. В местах, где зоны расположены недалеко от центров плотного проживания населения, от 

международных транспортных маршрутов и их узлов (железнодорожных, речных, морских), их созда-

ние значительно проще, а функционирование более эффективно. Например, относительно развитая ин-

фраструктура на территориях будущих СЭЗ в Южной Корее, на острове Тайвань, в Малайзии, Синга-

пуре позволила значительно сократить расходы по их созданию, которые не только окупились в корот-

кие сроки, но и принесли прибыль. 

 

Заключение 

В настоящее время свободные экономические зоны оказывают влияние на различные стороны 

хозяйственной жизни большинства стран мира. В промышленно развитых странах СЭЗ способствовали 

развитию внешней и внутренней торговли, повышению научно-технического потенциала, оживлению 

малого и среднего бизнеса в депрессивных районах, выравниванию межрегиональных различий. 

Социально-экономические выгоды от создания СЭЗ достаточно велики и в развивающихся 

странах. Наибольшее распространение в странах этой группы, особенно в новых индустриальных стра-

нах, получили экспортно-производственные зоны, работающие исключительно на основе использова-

ния иностранного капитала. Рациональное использование зарубежных капиталовложений в этих зонах 

способствовало развитию производства, передаче передовых технологий, созданию новых рабочих 

мест, повышению производительности труда, развитию отдаленных регионов. 

СЭЗ позволяют активизировать внешнеэкономическую деятельность страны по средствам при-

влечения инвестиций, снизить социальную напряженность, улучшить имидж страны в глазах ино-

странных инвесторов. Опыт многих стран позволяют сделать вывод, что СЭЗ, при разумном к ним 

подходе, глубоком понимании механизмов функционирования, способны вывести экономику страны 

на более высокий качественный уровень. Кроме того, примеры этих стран могут послужить хорошим 

примером деятельности СЭЗ для нашей страны. 
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Məqalədə MS Excel proqram paketini tətbiq etməklə məhdud budcəli investisiya portfelinin 

optimallaşdırılması məsələsi layihələrlə bağlı gözlənilən pul axınlarının diskontlaşdırılmış qiymətlərinin 

müxtəlif zaman anlarında layihələrin qiymətləndirilməsinə təsiri öyrənilmişdir. 
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different time moments. 

Keywords: investment portfolio, NPV, PI, linear programming problem. 

 

Таргюль ГУСЕЙНЛИ, 

Магистр,. Бакинский Государственный Университет 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПОРТФЕЛЕЙ 

 

В статье с помощью программного пакета MS Excel для оптимизации инвестиционного 

портфеля в условиях ограниченного бюджета, ожидаемых денежных потоков, дисконтированных по 

стоимости проектов для оценки воздействия проектов, изучаемых в различные моменты времени. 

Ключевые слова : портфельная инвестиция, NPV,Pİ, задача линейного программирования 

 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafı və güclənməsinin maliyyələşdirilməsi üçün lazım olan əsas 

mexanizmlərdən biri investisiyalardır. İnvestisiya layihələrinin əsas cəlbedici növlərindən biri olan maliyyə 

investisiyaları həm investorların, həm də bütövlükdə ölkənin maliyyə-iqtisadi potensialının gücləndirilməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Burada əsas investisiya yatırımları qiymətli kağızlar bazarında tətbiq olunan 

portfel investisiyalarıdır. Bu investisiyalarda əsas məqsəd maliyyə bazarında maksimal gəlir əldə etmək üçün 

portfel strukturunun yaradılmasıdır. Bu zaman nəzərdə tutulur ki, kurs dəyişmələri ilə əlaqədar olaraq ortaya 

çıxan risklər minimal olsun. Aparılan elmi tədqiqat işlərində bu modelin müxtəlif variantlarda modifikasiyaları 

verilmiş və çoxkriteriyalı optimallaşdırma məsələləri həll edilmişdir. Azərbaycan Respublikasında bu tip 

layihələr xüsusi əhəmiyyət daşıyır və Qiymətli kağızlar-dövlət komitəsinin uyğun strukturlarında tədqiq edilib 

öyrənilir.  

Ölkədə neft-qaz ixracından əldə olunan vəsaitlər neft fondu vasitəsi ilə müxtəlif qlobal investisiya 

layihələrində həyata keçirilir ki, bu da portfeldə hansı strukturun daha gəlirli olmasını göstərir. Maliyyə 

bazarında potensial mümkün gəlirliliyin əldə olunması üçün investisiya strategiyaları seçilməlidir ki, bu 

strategiyalar iqtisadi kibernetikanın metodları vasitəsi ilə öyrənilir. Optimal portfel investisiyaları layihələrinin 

formalaşdırılmasına həsr olunmuş çoxlu sayda elmi-tədqiqat işləri vardır ki, bu tədqiqatların başlanğıcını 1952-

ci ildə Q.Markoviç qoymuşdur. Optimal portfelin quruluşuna dair tədqiqatlar indiyə qədər intensiv davam 

etdirilir. Bu bazarlar haqqında tədqiqatlarda əsas elmi yenilikləri Q.Markoviç, C.Tobin, U.Şarp, M.Şols, 
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R.İnql, C.Beyli, S.Ross, A.B.Melkinov, A.A.Novoselov, İ.Menşikov, A.Şapkin, L.Çetırkin və digərləri 

vermişlər. Uyğun istinadlar [1,2]-də verilmişdir. 

Müasir dövrdə postsovet məkanında fəaliyyət göstərən fond bazarlarında spesifik xüsusiyyətlər əsasən 

qiymətli kağızların əksər hissələrinin lazımi səviyyədə likvidli olmaması, spekulyativ oyun əməliyyatlarının 

dominik təsirləri, tendensiyaların qəfil sıçrayışlarla dəyişməsi, səhmlərin qiymətlərinin emitentin inkişafı ilə 

zəif asılı olması məsələləridir ki, bunlar bütövlükdə baza qiymətlərinin proqnozlaşdırılmasının analitik 

öyrənilməsini çətinləşdirir, uzun müddətli investisiya layihələrinin klassik işlənmiş tətbiq olunma metodlarını 

mürəkkəbləşdirir. Ona görə də fond bazarlarının öyrənilməsi istiqamətində portfel analizinin aparılması daha 

məqsədəuyğun hesab edilir. Bu zaman portfelin tərkibinə yeni, yüksək tezlikli maliyyə instrumentləri tətbiq 

etmək zərurəti yaranır. Lakin bu tip məsələləri ənənəvi portfel formalaşması üsulları ilə həll etmək müəyyən 

çətinliklər doğurur. 

Bu səbəblə qısa müddətli portfel investisiyalarının işlənməsi vacibdir. İnvestisiya portfellərinin 

optimallaşdırılması zamanı ilk  növbədə optimallaşdırma sərhədlərini, idarəçilərin investisiyaya xərcləməyə 

hazır olduqları pul məbləğini və onların əldə etməyi nəzərdə tutduqları gəlirlilik dərəcəsini dəqiq müəyyən 

etmək lazımdır. 

Optimallaşdırmanın prinsipi portfelin gəlirlilik və risk dərəcəsinin nisbəti kimi başa düşülür. 

Həmçinin, bu prinsip müəssisələrin investisiya menecerlərinin maliyyə yanaşmalarını müəyyən edən portfel 

formalaşdırılmasının xüsusi prioritet məqsədləri əsasında onların səviyyələri arasındakı nisbəti müəyyən 

etməyə kömək edir. Belə optimallaşdırma hər bir investisiya obyektinin portfel dəstinə və bütövlükdə 

investisiya portfelində seçim zamanı tətbiq olunur. Bu prinsipin həyata keçirilməsinə investisiya portfelinin 

müvafiq diversifikasiyası vasitəsilə nail olunur.  

Optimallaşdırmanın əsas prinsipi portfelin gəlirlilik və likvidlik dərəcələrinin nisbətidir. 

Təcrübədə optimal investisiya portfellərinin müxtəlif formalaşdırlması üsullarından istifadə olunur. 

Onlardan əksəriyyəti Markovits üsuluna əsaslanır. O, ilk dəfə 1951-ci ildə optimal investisiya portfelləri 

yaratmaq üçün məsələnin riyazi həlli yolunu tapmışdır, daha sonra bu təcrübə Nobel mükafatına layiq 

görülmüşdür.  

Klassik portfel nəzəriyyəsinin təməli aşağıdakılara nəzərən qoyulmuşdur : 

Bazar verilmiş zaman kəsiyində təsadüfi dəyişənlər hesab olunan məhdud sayda aktivlərdən ibarətdir. 

İnvestor statistik göstəricilər əsasında gözlənilən gəlirlilik dərəcəsi və risk diversifikasiyası dərəcəsi 

əldə etmiş olur. 

İnvestor istənilən mümkün investisiya yarada bilər. Portfel gəlirliliyi də həmçinin təsadüfi həcmdə 

olur. 

Seçilmiş portfellərin müqayisəsi iki kriteriyaya əsaslanır – orta gəlirlilik və risk. 

İnvestor iki eyni gəlirlilik dərəcəsi olan investisiya portfelindən seçim zamanı daha az risk dərəcəsinə 

malik olanı seçdiyi zaman riskə meyilli sayılmır. 

Effektiv investisiya portfelləri üçün elə qiymətli kağızlar çoxluğu və ya layihələr portfeli seçmək tələb 

olunur ki, araşdırılan portfeldə minimal risk səviyyəsində maksimal gəlirlilik təmin edilsin. Müasir  dövrdə 

investisiya portfellərinin optimallaşdırılması istiqamətində tətbiqi proqram təminatı olan çoxlu alqoritmlər 

mövcuddur. Baxılan  işdə tədqiqat obyekti olaraq  determinik mühitdə bir neçə növ investisiya layihəsinin  

risksiz məhdudiyyət şərtləri daxilində optimal strukturu müəyyənləşdirilir. Burada [3,4]-də baxılan səhm 

portfelinin optimallaşdırılması məsələlərindən fərqli olaraq layihələrlə bağlı pul axınlarının diskontlaşdırlmış 

qiymətləri götürülür ki, bu da müxtəlif zaman anlarında layihələrin qiymətləndirilməsində qərar qəbuletməni 

dəyişdirir, lakin portfelin strukturu yeniləşmir.Tədqiqat prosesində səmərəli həll yolu olan kompüter 

modelləşdirilməsi tətbiq olunmuşdur. Qeyd edək ki, investisiya layihələrinin portfel analizi məsələlərinin 

həllində ən effektiv yanaşma olaraq riyazi proqramlaşdırma metodları və məsələnin qoyuluşundan asılı olaraq 

tətbiq olunan xətti və kvadratik optimallaşdırma məsələləri elmi və praktiki cəhətdən xüsusi əhəmiyyətlidir. 

Biz xətti proqramlaşdırma metodu vasitəsilə spesifik şərtli portfel investisiyası məsələsini araşdıracağıq.  

Ümumi şəkildə xətti optimallaşdırma məsələsi aşağıdakı şəkildə verilir: 
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         (1) 

      (2) 

      (     )  (3) 

 

burada, A-məqsəd funksiyasının əmsallarından qurulmuş matris; X-məqsəd funksiyasının 

dəyişənlərindən qurulmuş sütun vektor; C- məhdudiyyət şərtlərinin əmsallarından qurulmuş matris; B-verilmiş 

sütun vektordur. 

Verilənləri şərti götürməklə məhdud büdcəli  investisiya portfelinin  cari xalis dəyərinin maksimal 

gəlirini Excel [5] tətbiqi proqram paketində araşdırılması nəzərdə tutulur. Şirkətin  investisiya büdcəsi 250 000 

ş.p.v (şərti pul vahidi) qəbul edilmiş, layihələrə görə investisiya göstəriciləri olan  NPV(net present value) və 

İC (invested capital) cədvəldə verilmişdir. Tədqiqatın əsas məqsədi  məlum Pİ (profitability index) göstərcisinə 

layihələrin realizasiya seçimini doğru qiymətləndirilməklə bərabər NPV gəlirinin maksimallığını təmin 

etməkdir.  

 

Cədvəl 1. Layihələrin realizasiya şərtləri: 

 

Layihələrin 

siyahısı 

NPV PI İC 

Layihə 1 15000,00 1,19 80000 

Layihə 2 19000,00 1,32 60000 

Layihə 3 42000,00 1,60 70000 

Layihə 4 45000,00 1,45 100000 

Layihə 5 12000,00 1,3 40000 

Layihə 6 16500,00 1,15 110000 

 

Məsələnin həlli üçün əvvəlcə layihə 1-i   , layihə 2-ni    və s. ,    (     )  əvəz edək. Bu zaman 

məsrəf funksiyası aşağıdakı vektor formada qurulacaq. 
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 (4) 

 

Bu məsələ üçün məhdudiyyət şərtini müəyyən edək. Şirkətin investisiya büdcəsi 250 000 ş.p.v. 

dəyərində məhdudlaşdırılmışdır. Müvafiq olaraq investisiya layihələrinə olan ilkin xərclər aşağıdakı 

məbləğlərdən çox ola bilməz: 
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          (5) 

 

Bundan əlavə aşağıdakı məhdudiyyət şərtləri nəzərə alınmalıdır.  

                                                                                 (     )  (6)  
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Sonuncu bərabərsizliyin iqtisadi interpretasiyası onu bildirir ki, investisiya layihələrinin hər biri yalnız 

bir dəfə  realizasiya oluna bilər və həmçinin likvidliyi ifadə edən kriteri    müsbət qiymət almasıdır. Bütün bu 

yuxarıda qeyd olunan verilənlərin riyazi qoyuluşunu aşağıdakı şəkildə yazaq: 

                                                      

{
                                                         

           (     )
 (8) 

 

Müasir dövrdə riyazi proqramlaşdırma məsələlərinin həlli axtarışında  kompüter modelləşdirilməsi 

daha əlverişli hesab olunur. Bu baxımdan yuxarıda araşdırılam (4)-(5) xətti proqramlaşdırma məsələsinin 

həllini universal proqram məhsulu olan  Excel proqram paketində realizasiya edək: 

 

Şəkil 1.Xətti optimallaşdırma məsələsi üçün cədvəlin quruluşu. 

 
 

Aşağıdakı cədvəl 2-də tələb olunan düsturları qeyd edək: 

Cədvəl 2. İşçi sənədin formulu 

 

 

Excel proqramının üst qurumu olan həllin axtarılması (Поиск решения) əməliyyatını seçək. Bu həll 

yolunun müvafiq xanalarında məqsəd funksiyasının və məhdudiyyət şərtlərinin ünvanlarını qeyd edək: 
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Şəkil 2.Поиск решения pəncərəsinə verilmiş şərtlərin daxil edilməsi. 

 
 

 Yuxarıda göstərilən düyməni yerinə yetirdikdən sonra  (Найти решение) aşağıdakı cədvəli almış 

olacağıq: 

 

Şəkil 3.Optimal qərarın nəticələri: 

 
 

B4:B9 diapazonu  məqsəd funksiyasının, C4:C9  diapazonu  isə məhdudiyyət şərtlərinin əmsallarını 

ifadə edir. D sütununda olan  məqsəd funksiyası B4*F4 xanalarının hasilini ifadə edir.E sütununda olan 

məhdudiyyət şərtləri C4*F4 xanalarının hasilini ifadə edir. Başlanğıc üçün məqsəd funksiyasının dəyişənlərini  

0 qəbul edəcəyik. 



195 
 

Əsas menyuda Данные menyusunu seçək, daha sonra Поиск решения üst qurumunu aktiv 

edək.Daha sonra məqsəd funksiyasını ifadə edən B12 xanasını və axtarılan həlli ifadə edən F4:F9 diapazonu, 

məhdudiyyət şərtləri ifadə edən (8) düsturunu Добавить əməliyyatında nəzərə alaq. Nəticədə şəkil 3-də 

göstərilən cədvəl alınacaqdır. 

 Yuxarıda tapılan həll onu bildirir ki,  

 investisiya portfelində 250000 ş.p.v büdcəyə və maksimal NPV-yə nail olmaq üçün 112000 ş.p.v. və 2-

ci, 3-cü, 4-cü proyektlər və 5-ci proyektin 50% realizasiyası məqsədəuyğundur. Lakin 1-ci və 6-cı proyektlərin 

tətbiqi səmərəli hesab olunmur və qeyd edək ki, alınan nəticələr Pİ göstəricisi ilə üst-üstə düşür. 
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A.E. ĠSAZADƏ  

Magistr 

 

MALIYYƏ BAZARLARININ MAKROPRUDENSIAL  

TƏNZIMLƏNMƏSI MƏSƏLƏLƏRI 

 

Son onilliklər bir çox ölkələrdə dünya iqtisadiyyatında baş verən böhranlarla əlaqələndirilərək mərkəzi 

bankların və pul-kredit tənzimləməsinin vəzifələri yenidən nəzərdən keçirilir. Mərkəzi bankların çoxu pul-

kredit siyasətinin müasir inkişaf tendensiyalarını nəzərə alaraq makroprudensial təhlil sistemlərini tətbiq 

edirlər. Aparılan tədbirlər makroiqtisadi vəziyyətin monitorinqini, pul-kredit sferasında disbalansların üzə 

çıxarılmasını, sistem risklərin qarşısının alınması tədbirlərinin işlənilməsini, maliyyə sistemi daxilində 

qarşılıqlı əlaqələrin, həmçinin real sektorla, büdcə sistemi ilə qarşılıqlı münasibətlərin kompleks analizini və s. 

nəzərdə tutur. 

Ekspertlərin fikrinə görə bir sıra ölkələrdə böhranların yaranmasına səbəblər chox müxtəlifdir, belə ki, 

onların fikrinə görə bazar iştirakçıları daha chox gəlir əldə etməyə çalışaraq maliyyə bazarlarında artan riskləri 

nəzərə almır, milli səviyyədə tənzimləmə tədbirlərinin sistem nəticələrini və maliyyə innovasiyalarını diqqətdə 

saxlamırlar. İnkişaf etmış ölkələrdə aparılan resessiyanın qarşısını almağa yönəldilmiş ―yumşaq‖ monetar 

siyasət maliyyə vəsaitlərinin izafi kütləsinə, bu da öz növbəsində ―mülkiyyət, xammal və maliyyə 

köpüklərinin‖ yaranmasına gətirir[1]. Həmçinin, dövlət büdcəsində və tədiyyə balansının cari hesabında 

yaranan kəsirlər dövlət borclarını artıraraq maliyyə böhranını zəminini qoyur. 

İnkişaf etməkdə olan ölkələrdə maliyyə sektorunun zəif olması inkişaf etmiş ölkələrdə risksiz aktivlərə 

tələbin yüksəlməsinə gətirir. Fikrimizcə, dünyadakı iqtisadi böhranların baza səbəbi inkişaf etmiş ölkələrdə 

istehlak səviyyəsinin yüksəlməsi və bunun son onilliklər inkişafda olan ölkələrdəki yığımların hesabına baş 

verməsi ilə izah oluna bilər. Belə ki, kapitalın inkişafda olan ölkələrdən inkişaf etmiş ölkələrə transferi onların 

iqtisadi monopoliyasından formalaşan dünya iqtisadiyyatının disbalansları ilə müşahidə olunur. 

Əvvəlki dövrlərin təcrübəsini nəzərdən keçirərkən mərkəzi bankların mütləq ehtiyat vəsaitləri, 

kapitalın kifayət qədər olması, likvidlik, aktiv və depozit vəsaitlərinin diversifikasiyası və s. kimi prudensial 

normativ tədbirləri ilə ayrı-ayrı maliyyə institutları səviyyəsində mikroprudensial nəzarət tənzimləmə yollarına 

daha chox üstünlük vermələrini müşahidə etmək olar. Hal-hazırda isə böhran vəziyyətlərinin inkişafını 

əngəlləyən yeni milli tənzimləyicilərin yaradılması və zamanında tətbiq olunmuş tənzimləyici ―alət‖lərin 

yenidən işlənilməsi məsələləri aktuallıq baxımından chox mühümdür. Tənzimləyici ―alət‖lərin yeni sinfi 

dünyada baş verən iqtisadi böhranların milli iqtisadiyyata təsirini minimallaşdırmağa, maliyyə bazarlarının 

fəaliyyətində maliyyə stabilliyinin və onların dayanıqlılığının, xarici təsirlərə adaptə olmasının təmin 

edilməsinə imkan yaratmalıdır. Təbii olaraq, bu da maliyyə sektorunda olan qeyri-stabilliyin kəmiyyət 

indikatorlarının və maliyyə durumunun sistemli monitorinqinin tətbiq olunmasını tələb edir. 

 İlk növbədə makroprudensial siyasət dedikdə sistemli şəkildə maliyyə böhranının risklərinin 

minimallaşdırılmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksi başa düşülməlidir. Yəni elə bir vəziyyətin yaranması 

riski nəzərdə tutulur ki, bu zaman maliyyə sektorunun əhəmiyyətli hissəsi likvidsizləşir, ödəmə qabiliyyətini 

ititrir və nəticədə maliyyə bazarının iştirakçıları nəzarət orqanlarının və dövlətin dəstəyi olmadan 

fəaliyyətlərinin davam edə bilmirlər. ―30-lar qrupunun‖  2010-cu ilin oktyabrında makroprudensial siyasətlə 

bağlı dərc etdiyi bülletendə makroprudensial tədbirlərin əsas 4 xarakterisrikası qeyd olunur: maliyyə sisteminin 

bütövlükdə dayanıqlılığına məsuliyyət; sistem risklərin məhdudlaşdırılması; xüsusi ―alət‖lərin tətbiq edilməsi; 

digər dövlət qurumları və institutları ilə qarşılıqlı əlaqələr[2].  

Makroprudensial siyasət mərkəzi bankın makroiqtisadi məqsədlərə istiqamətlənlmiş pul-kredit siyasəti 

ilə əmanətçilər, müştərilər və kredit alanlar qarşısında öhdəliklərini yerinə yetirmə qabiliyyətinə nəzarət üçün 

nəzərdə tutulmuş mikroiqtisadi  tənzimləmə orqanları arasında orta mövqedə dayanır. Makroprudensial 

tənzimləmə maliyyə-kredit müəssisələrinin ənənəvi tənzimləmə tədbirlərini daha da təkmilləşdirməyə, 

tənzimləmə imkanlarını genişləndirməyə yönəldilib.  

Makroprudensial siyasətin əsas məqsədlərinə aşağıdakılar aid edilir: 
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 resessiya və xarici şoklar daxil olmaqla  aqreqativ(ümumiləşmiş) risklərə qarşı maliyyə sisteminin 

dayanıqlılığının dəstəklənməsi; 

 maliyyə sisteminin məruz qaldığı izafi maliyyə risklərinin məhdudlaşdırılması; 

 maliyyə dövrlərinin hamarlaşdırılması. Maliyyə bazarlarında maliyyə sisteminin dayanıqlılığına 

potensial təhlükə yaradan və qeyri - maliyyə sistemi üçün əhəmiyyətli dərəcədə mənfi effektlər formalaşdıran 

―sabun köpüyü‖nün (qiymətlərin qeyri-real şişirdilməsi) qarşısının alınması. 

Qlobal maliyyə böhranları təcrübələri, onların təsirlərinin yumşaldılması, əks təsirlərinin aradan 

qaldırılması tədbirlərinin araşdırılması makroprudensial siyasətin əsas və prioritet məsələlərinin aşağıdakıların 

olduğuna əsas verir: 

- ölkənin iqtisadi artımının təmin olunması üçün bank sisteminin etibarlılığı və stabilliyi; 

-maliyyə vəsaitlərini banklarda yerləşdirən əmanətçilərin maraqlarının qeyri-effektiv idarəetmədən və maliyyə 

fırıldaqçılığından qorunması; 

- maliyyə borclarına faiz dərəcələrinin enməsinə, depozitlərə faiz dərəcələrinin artmasına, bank xidmətləri 

spektrinin genişlənməsinə, yeni bank texnoloqiyalarının tətbiq edilməsinə təminat verən bank sektorunda 

rəqabət mühitinin yaradılması [3]; 

- maliyyə sisteminin bütövlükdə və ya konkret bir həlqəsinin vəziyyətinin pisləşməsi ilə izah olunan maliyyə 

xidmətlərinin səviyyəsinin aşağı düşməsini formalaşdıran sistem risklərinin idarə olunması. 

Beləliklə, makroprudensial tənzimləmə və nəzarət strateqiyası ilk növbədə bank sisteminin 

iqtisadiyyata bütövlükdə təsirinin stabil olduğu, tədricən iqtisadi artımın təmin olunması mövqeyindən 

reallaşdırılmalıdır. Bu strateqiyada əsas diqqət risklərin effektiv idarə olunmasına və qiymətləndirilməsinə, 

qlobal maliyyə böhranlarından yararlanaraq maliyyə dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi modelinin 

modernləşdirilməsinə və effektivliyinin artırılmasına yönəldilməlidir.  

Maliyyə risklərində iqtisadi enmələrin başlanması risklərini nəzərə alan tədbirlər diqqətdə olmalıdır. 

Riskləri qiymətləndirərkən iqtisadi hadisələrin tarixi gedişatını, təcrübələrini nəzərə almaqla yanaşı, 

hadisələrin kritik gedişatında yaranan tənzimləyici alətlər hesabına risklərin makroiqtisadi multiplikasiyasını 

görmə imkanını verən metodların işlənilməsi daha əhəmiyyətli olar. 
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MAKROİQTİSADİ TARAZLIQ NƏZƏRİYYƏLƏRİ VƏ MÜASİR  

ŞƏRAİTDƏ ONLARIN TƏZAHÜRÜ 

 

Məqalə iqtisad elmində mövcud olan makroiqtisadi tarazlıq nəzəriyyələrinin təhlilinə həsr 

olunmuşdur. Onların içərisində hakim mövqeyə malik olan iki əsas yanaşmaya - Klassik bazar nəzəriyyəsi 

əsasında formalaşan ümumi müvazinət modellərinə və Keynçiliyin ənənəvi makroiqtisadi modellərinə xüsusi 

diqqət yetirilmiş, bu nəzəriyyələrin oxşar və fərqli cəhətləri təhlil edilmişdir. Daha sonra L.Valras, A.Marşal 

və digər iqtisadçı alimlərin tədqiqatlarının nəticəsi olaraq yaranmış ADM modeli şərh olunmuşdur. 

Açar sözlər: makroiqtisadi tarazlıq, ümumi müvazinətin klassik modelləri, Keynsçiliyin ənənəvi 

makroiqtisadi modelləri, ADM tarazlıq modeli, hissə tarazlıq modeli. 

 

Фидан МАМЕДЛИ, 

магистр, Бакинский Государственный Университет 

 

ТЕОРИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ  

И ИХ ПРОЯВЛЕНИЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Статья посвящена анализу теорий макроэкономического равновесия, имеющих место в эконо-

мической науке. Среди этих теорий особое внимание уделено двум основным подходам, занимающим 

преобладающие позиции - моделям общего равновесия, сформировавшимся на основе классической ры-

ночной теории и традиционным макроэкономическим моделям Кейсианства, проанализированы общие 

черты и различия этих теорий. Далее прокомментирована модель ADM, которая возникла вследствие 

исследований таких ученых экономистов как Л.Вальрас, А.Маршалл и др. 

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, классическая теория общего равновесия, 

традиционные макроэкономические модели Кейсианства, модель равновесия ADM, модель частичного 

равновесия. 
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THEORY OF MACROECONOMIC EQUILIBRIUM  

AND THEIR MANIFESTATIONS TODAY 

 

This article analyses the macroeconomic balance of theories that take place in economics. Among the-

se theories focus on two main approaches, occupying dominant position - general equilibrium model, formu-

lated based on the classical theory of the market and the traditional macroeconomic models Keynesian eco-

nomics, analysed similarities and differences of these theories. Then commented the ADM model, which arose 

because of research of scholars such as the economists L.Valras, A. Marshall et al. 

Keywords: macroeconomic equilibrium, the classical theory of general equilibrium, the traditional 

Keynesian economics macroeconomic model, equilibrium model of the ADM, particial equilibrium model. 

 

Milli iqtisadiyyatda makroiqtisadi tarazlıq əmtəə və pul bazarlarında qarşılıqlı tarazlığın, həmçinin 

məcmu təklif və məcmu tələbin bərabərliyinin əldə olunduğu bir vəziyyət kimi nəzərdən keçirilir. Tarazlığın 

əldə olunması bütün ölkələrin başlıca prioritet məqsədlərindən biri hesab olunur. Tarazlığın özü kifayət qədər 

geniş kateqoriya olub, təmin olunması olduqca çətindir. Çünki, real həyatda bazarlarda belə vəziyyət 

tərəddüdlü hallarla müşayiət olunur və  əslində mikrobazardakı tarazlıqdan yola çıxaraq ən sonda makrobaza-

rın tarazlığının əldə olunması ilə sona çatır. Məhz bu baxımdan müvazinət hissə-hissə təmin edilərək sonda 

makroiqtisadi tarazlığa nail olunur. Ölkələr makroiqtisadi tarazlığı nəzəri cəhətdən tam anlayaraq, 
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proqnozlaşdırılan iqtisadiyyat ilə real iqtisadi vəziyyət arasındakı fərqləri, bu zaman ortaya çıxan 

kənarlaşmaları görməklə, iqtisadiyyatın daha optimal vəziyyətə gətirilməsi yollarını araşdırırlar. 

İqtisadi ədəbiyyatlarda rastımıza çıxan bir çox yanaşmalarda, ölkələrin iqtisadi siyasətləri ilə bağlı 

gündəlik müzakirələrdə müxtəlif fərqli iqtisadi fikirlərlə qarşılaşırıq. Bu fikirlər arasındakı fərq, eyni modeldən 

irəli sürülən fərqli ifadələr deyil, fərqli modellərin ifadələridir. Ümumiyyətlə, iqtisadi nəzəriyyələr içərisində 

iki əsas yanaşma hakim mövqedə olmuşdur: 

1. Klassik bazar nəzəriyyəsi əsasında formalaşan ümumi müvazinət modelləri; 

2. Keynçiliyin ənənəvi makroiqtisadi modelləri. 

Bildiyimiz kimi makroiqtisadiyyatın yaranması C.M.Keynsin adı ilə bağlıdır. Qeyd edək ki, 

makroiqtisadi nəzəriyyələr bütövlüklə ölkə iqtisadiyyatına aid olan hadisə və proseslər haqqında 

ümumiləşdirilmiş, təcrübədən keçirilmiş dəqiq biliklər sistemidir. Keyns nəzəriyyəsinin meydana gəlməsinə 

qədər, iqtisad elmində ümumi makroiqtisadi tarazlığın yaranması probleminə müstəqil şəkildə 

toxunulmamışdır. Lakin bu məsələ tam makrosəviyyədə işlənilməsə də bəzi nəzəriyyələrdə ümumi 

müvazinətlə bağlı müəyyən baxışlar mövcud olmuşdur .Bunlardan  klassik məktəbin görkəmli nümayəndələri 

D.Rikardo, J.Mill, C.Sey və neoklassik məktəbin nümayəndələrindən A.Marşal, A.Piqu  və digərləri hesab 

etmişlər ki, bazar iqtisadiyyatı müstəqil şəkildə resursların səmərəli bölgüsü və tam istifadəsinin öhdəsindən 

gələ bilər. Əslində onlar mikrosəviyyəli tarazlığın baş vermə mexanizimini şərh etsələr də, bu, makroiqtisadi 

müvazinətin təmin olunması üçün lazım olan nəzəri biliklərin bazisi rolunda çıxış edir. 

Lakin, iqtisadçıların dünya ölkələri üzrə real vəziyyəti daha yaxşı təsvir etmək üçün bu iki yanaşmadan 

istifadə edərək həyata keçirdikləri işlərin müəyyən çatışmayan cəhətləri olmuşdur. Ona görə də bu 

çatışmazlıqları aradan qaldırmaq üçün Neoklassik, Neokeynsçi, Neoklassik Sintez və s. kimi yeni yanaşmalar 

meydana gəldi ki, onlar da 20-ci əsrin ikinci yarısında iqtisad elmində önəmli bir yer tutdular. 

Makroiqtisadi müvazinətin mahiyyəti ilə bağlı qısa qeydimizdən sonra bu istiqamətlərdə ilkin fikirlərin 

mövcud olduğu klassik modelin məzmununa diqqət yetirək. Makroiqtisadi müvazinətin klassik modelinin 

mahiyyətinin əsasında iqtisadiyyat - azad rəqabətin mövcud olub, tam məşğulluğa və özü-özünü tənzimləyən 

quruluşa malik olması dayanır. Həmçinin bazar iqtisadiyyatının düzgün fəaliyyət göstərməsi üçün iqtisadiyyata 

dövlət müdaxiləsinin olmamasının vacibliyi iddia edir. Bundan əlavə qeyd edək ki, Klassiklərə görə dövlət 

yalnız sosial müdafiə, ədalətliliyin təmin olunması, diplomatik xidmətlərin həyata keçirilməsi, təhsil, səhiyyə 

xidmətləri göstərməlidir və onun əsas vəzifəsi ölkənin müdafiəsi və hüquqi cəhətdən qorunmasını təmin 

etməkdir. Klassik modeldə iqtisadiyyatda subyektlərin davranışını uzunmüddətli dövrdə təsvir edilir. 

Uzunmüddətli dövrdə nominal kəmiyyətlər daha elastik, real kəmiyyətlər isə əksinə, hədsiz yavaş dəyişir, buna 

görə də çox zaman onlara sabit kəmiyyət kimi baxırlar. Ümumiyyətlə, klassik nəzəriyyədə müvazinətin təhlil 

edərkən aşağıdakı şərtlər nəzərdə tutulur: 

 bazar rəqabətlidir; 

 buraxılışın həcmi yalnız istehsal amilləri (əmək və kapital) və texnologiyanın miqdarından asılıdır və 

qiymətlərin səviyyəsindən asılı deyildir; 

 iqtisadiyyat istehsal amillərinin tam məşğulluğu şəraitində fəaliyyət göstərdiyinə görə buraxılış 

həcmi potensiala bərabərdir; 

 qiymətlər və nominal əməkhaqqı – çevikdir, onların dəyişiklikləri bazardakı tarazlığı saxlayır və s. 

Klassiklər bildirirlər ki, qiymətlərin ümumi səviyyəsindəki dəyişikliklər qisamüddətli tərəddüdlərə 

səbəb olur. Ancaq bazar tez bir zamanda özünü tənzimləyə bilir. Klassiklər tam məşğulluq şəraitində xərclərin 

istənilən səviyyədə (yaxud lazımi səviyyədə) olduğunu bildirirdilər. Bu fikir J.B.Seyin ―Əmtəə təklifi öz 

tələbini yaradır― ideyasından irəli gəlir. O, bildirirdi ki, təklif özünə uyğun tələb yaradır və  beləliklə də, 

ümumi müvazinət – ümumi təklifin ümumi tələbə bərabərliyi şəraitində yaranır. Seyin bu fikri uzun illər azad 

bazarın fəaliyyətində əsas fikir olmuşdur. Lakin bu fikir tam doğru deyil, çünki, istehsal edilmiş məhsuldan 

əldə etdiyimiz gəlirin tamamilə xərclənəcəyi mütləq deyildir. Çünki Keynsin də dediyi kimi, gəlirlərin hamısı 

bütövlüklə istehlaka sərf olunmur. Beləliklə, istehlakda çatışmazlıq əmtəə artıqlığına, bu isə öz növbəsində 

istehsalın ixtisarına, işsizliyin və gəlirlərin azalmasına səbəb olacaqdır. 

Dünyada 1929-1933-cü illərdə baş verən ümumi böhran, iqtisadiyyatda olan qeyri-müvazinətlik yeni 

bir nəzəriyyənin - Keynsçiliyin yaranmasına səbəb oldu. Görkəmli ingilis iqtisadçısı C.M.Keyns bildirmişdir 

ki, bazar daima tarazlı deyil. Burada inflyasiya, işsizlik, istehsalın həcminin azalması kimi məsələlər var. Bu 
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səbəblər klassiklərin iqtisadiyyatın tam məşğulluq şəraitində fəaliyyət göstərib və tarazlığın əldə olunması 

fikirlərini təsdiq etmədi. Klassiklərdən fərqli olaraq Keyns modeli iqtisadiyyatın fəaliyyətini nisbətən qısa 

müddətli dövrdə təsvir edir. O, söyləyirdi ki , ―Uzunmüddətli dövr cari hadisələr üçün sadəcə yanıldıcı bir 

bələdçidir, çünki uzundövrlü müddətdə biz hamımız ölüyük. İqtisadçılar özləri üçün ən asanını seçirlər, hansı 

ki, bu, faydasızdır. Məsələn, onlar bizə fırtınalı bir dövrdə ancaq fırtınanın nə vaxt bitdiyini və okeanın nə vaxt 

sakit olacağını deyirlər‖. Bundan başqa digər bir görkəmli iqtisadçı olan İ.Fişer da uzunmüddətli dövrdə 

tarazlığın təhlilini düzgün hesab etmir və  deyirdi ki, ―Mükəmməl tarazlıq vəziyyətində uzunmüddətli dövrdə 

iqtisadi orqanların, yaxud onların hər hansı bir hissəsinin verilənlərinin olduğu kimi qalması sadəcə absurddur. 

Bu Atlantik okeanın dalğasız olması kimi bir şeydir‖. Keyns nəzəriyyəsi, bildirirdi ki: 

 iqtisadiyyat istehsal amillərinin natamam məşğulluğu şəraitində fəaliyyət göstərir, yəni tam 

məşğulluğa təminat verilmir; 

 qiymətlər, nominal əməkhaqqı nisbətən möhkəmdir, bazar tərəddüdlərinə tədricən reaksiya verir; 

 real kəmiyyətlər (buraxılış həcmi, məşğulluq, real əməkhaqqı və b.) daha mütəhərrikdir, bazar 

tərəddüdlərinə sürətlə reaksiya verir; 

 bazar sistem daha çox natamam rəqabət şəraitindədir; 

 istehsalçı inhisarçıların və güclü həmkarlar təşkilatının bazar prosesinə olan təsirinə məruz qalır. 

Keyns 1936-cı ildə ―Məşğulluğun faizi və pulun ümumi nəzəriyyələri‖ əsərini yazmışdır. Bu əsərdə 

iqtisadiyyatda olan qeyri-tarazlıq səmərəli tələbin çatışmazlığı ilə izah edilir. Keyns bildirir ki, müvazinətli halı 

o vaxt əldə etmək olar ki, iqtisadiyyat natamam məşğulluqda olsun. O, sübut edirdi ki, tənzimlənməyən 

iqtisadiyyatda tam məşğulluğa nail olmaq təsadüf nəticəsində baş verə bilər. Tarazlıq şəraitində buraxılışın 

müvazinətli səviyyəsi, çox hallarda resursların tam məşğulluğu şəraitindəki buraxılışın səviyyəsi ilə uyğun 

gəlmir. Bunun səbəbi isə firmanın investisiya planı ilə ev təsərrüfatının yığım planlarının uyğun gəlməməsidir 

(burada investisiyaya və yığıma olan meyillilikdən danışılır). 

Qeyd olunanlarla əlaqədar belə nəticəyə gəlmək olar: 

 qısamüddərli dövrdə ÜDM-in real həcmi məcmu tələbin tərəddüdü ilə müəyyən edilir. Çünki 

qiymət və əməkhaqqı elastik deyil; 

 uzunmüddətli dövrdə qiymət səviyyəsinin elastik olması, ÜDM-in real həcmi məcmu təklifin 

tərəddüdü ilə müəyyən edilir. 

Qeyd olunanlara əlavə olaraq bildirək ki, iqtisadiyyatda ümumi tarazlıq nəzəriyyələrində (general 

equilibrium) müvazinətin təmin olunması üçün bazarın bütün elementləri nəzərə alınır, lakin hissə tarazlığında 

(particial equilibrium) bazarda bir faktorun dəyişikliyi əsas götürülür. Ümumi tarazlıq nəzəriyyələri fransız 

iqtisadçısı Leon Valras (1874-cü il ―Saf iqtisadiyyatın elementləri‖), hissə tarazlığı ilə bağlı müddəa isə Alfred 

Marşall tərəfindən yaradılıb inkişaf etdirilmişdir. Müasir ümumi tarazlıq nəzəriyyəsi modeli Kennet Arrou, 

Gerard Debreu və Lionel Mckenzi (ADM modeli) tərəfindən 1950-ci ildə irəli sürülmüşdür. Debreu bu modeli 

aksiomatik model kimi ―Dəyər nəzəriyyəsi‖ (1959) əsərində təsvir etmişdir. Bu nəzəriyyə - yəni ADM modeli 

L.Valrasın ―Zamanlararası ümumi tarazlıq‖ nəzəriyyəsini təsdiq etmək üçün yaranmışdır. Hissə tarazlıq 

nəzəriyyəsi isə ―çeterus paribus‖ prinsipini əsas götürür. Bu zaman bazarda əmtəənin qiymətindən başqa digər 

faktorlar sabit, constant qəbul edilir. 
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ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİNİN YARANMASI VƏ TƏKAMÜLÜ 

 

Məqalədə vergilərin, o cümlədən əlavə dəyər vergisinin meydana gəlməsi, inkişafı mərhələləri 

araşdırılır. Əlavə dəyər vergisinin (ƏDV-nin) yaranması və inkişafının mərhələlərə bölünməsi şərh olunur. 

ƏDV-nin harda və kim tərəfindən yaradılması əsaslandırılır. Avropada ƏDV-nin təkamülünə geniş yer verilir, 

xüsusilə Avropa İqtisadi Birliyi ölkələrində, o cümlədən sonradan Avropa İttifaqı ölkələrində əlavə dəyər 

vergisinin tətbiqi, onun kütləviliyinin artması səbəbləri, regionlar üzrə ƏDV-nin yayılması və tanınması 

səbəbləri, eləcə də Avropa ölkələrində əlavə dəyər vergisinin əsas (standart) dərəcələri təhlil olunur. 

Açar sözlər: əlavə dəyər vergisi, dolayı vergi, ƏDV-nin yaranması, ƏDV-nin inkişafı, ƏDV-nin ixtira 

olunması, vergitutma obyekti, Avropa İqtisadi Birliyi, Avropa İttifaqı, ƏDV-nin yayılması, ƏDV-nin kütləviliyi. 
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СОЗДАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЕ НАЛОГА НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 

 

В статье разъясняется возникновение, этапы развитие налогов, в том числе. налога на добав-

ленную стоимость. Излагается разделение НДС по этапам развитие, обосновывается необходимость 

создание НДС, подчеркивается где и кем создал НДС. 

Особое внимание уделяется эволюцию НДС в Европе, в том числе в странах Европейского сою-

за. Анализируется причины роста популярности НДС, а также основные (стандартные) ставки нало-

га на добавленную стоимость в странах Европы. 

Ключевые слова: налог на добавленную стоимость, косвенный налог, создание НДС, объект 

налогообложения, Европейское Сообщество, Европейский Союз, распространѐн НДС, популярность 

НДС. 
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ORIGINS AND EVOLUTION OF VALUE ADDED TAX 

 

The article of taxes, including value added tax, the formation and development stages of the investiga-

tion. Value added tax (VAT) is interpreted in the establishment and development stages in the division. The 

establishment of VAT based on where and by whom. VAT is given wide coverage to the evolution of Europe, 

especially the European Union countries, including the further introduction of value added tax in the Europe-

an Union, the reasons for the increasing popularity of its regions and recognizing the reasons for the spread of 

the VAT, as well as European countries, the main value-added tax ( standard) rates are analyzed. 

Keywords: value-added tax, indirect tax, VAT establishment of VAT, the VAT to the invention, the ob-

ject of taxation, the European Economic Community, the European Union, VAT, spreading the popularity of 

VAT. 

 

Vergilərin tarixi min illərlə ölçülür. Vergilər dövlətin yarandığı andan iqtisadi münasibətlərin zəruri 

həlqəsi kimi çıxış edir və iqtisadi mədəniyyətin bir elementi kimi həm bazar, həm də qeyri-bazar təsərrüfatçılıq 

tipi kimi bütün dövlət sistemlərinə xasdır. Hər bir dövlət institutu müxtəlif vergilərdən ibarət olan öz vergi 

sistemini obyektiv olaraq formalaşdırmağa məcburdur. Minilliklər ərzində bütün dövlətlərin vergi sistemlərinin 

mütləq elementi dolayı vergilər olmuşdur. Dolayı vergilər haqqında ilk mülahizələri qədim Çinin maliyyə 

proqramı olan ―Quan-tszı‖-da tapmaq olar (b.e.ə. IV əsr). Bu proqram dolayı vergiləri cəmiyyət üçün ən ağıllı 
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və faydalı hesab edirdi. XVIII əsrdə A.Smit qeyd edirdi ki, istehlak predmetlərinə qoyulan vergilər əhalinin 

tələbini azaldaraq, istehsalın azalmasına səbəb olur, lakin bunlarsız dövlət lazımi gəlirləri əldə edə 

bilməyəcəkdir. 

Dolayı vergi nəzəriyyəsinin və təcrübəsinin inkişafı tamamilə yeni vergi növünün - əlavə dəyər 

vergisinin (ƏDV-nin) yaranmasına gətirib çıxardı.  

Əlavə dəyər vergisi (VAT-Value-Added Tax) ideyası 1920-ci illərdə alman sahibkarı Fon Simens 

tərəfindən yaradılmışdır. Həmin illərdə daha geniş təkliflər, xüsusilə Adamsın müəllifi olduğu hesab-faktura 

metodu əmələ gəldi. ƏDV-nin işlənib hazırlanmasında ―ƏDV-nin atası‖  olan Moris Lore xüsusi töhfə 

vermişdir.  O,   ƏDV-nin fəaliyyət sxemini təsvir etmiş və kaskad effektinin aradan qaldırılmasında ifadə 

olunan dövriyyə vergisi qarşısında onun üstünlüklərini əsaslandırmışdır. 

ƏDV-nin tanınması kifayət qədər zəif getmişdir. Bu verginin tətbiq olunmasında ilk cəhdlər Fransada 

1920-ci illərdə və 1949-cu iildə Yaponiyada göstərilmişdir. Lakin müasir ƏDV-nin tərifinə ciddi uyğun gələn 

vergi ilk dəfə 1948-ci ildə Fransada meydana gəlmişdir. Əmtəələrin yalnız istehsalı mərhələsində ilkin tətbiq 

olunan və əsas vəsaitlərə görə ödənilmiş verginin ödənilməsini nəzərdə tutan bu vergi 1954-cü ildə həqiqi 

istehlak vergisinə çevrildi və müasir ƏDV formasını aldı. 

Qeyd olunduğu kimi ƏDV-nin ixtira olunmasında birincilik Fransaya məxsusdur. Bunun əsasında 

dövriyyə vergisinin tutulması və tətbiqi metodikasının inkişafı durur ki, bu da ardıcıl olaraq üç mərhələdən 

keçmişdir. Birinci mərhələ 1937-ci ildə dövriyyə vergisindən istehsalda vahid vergiyə keçirilməsi ilə əlamətdar 

olmuşdur. İkinci mərhələ 1948-ci ildə ayrıca ödənişlər sisteminin yaradılması ilə əlaqədardır ki, buna uyğun 

olaraq hər bir istehsalçı bir ay fərqlə onun aldığı dəst məhsulların qiymətinə daxil olan vergi çıxılmaqla öz 

satışının ümumi məbləğindən vergi ödəyirdi. Üçüncü mərhələ 1954-cü ildə istehsalda vahid vergi əvəzinə 

əlavə dəyər vergisinin vergi praktikasına tətbiqi oldu. 

Tarixdə ilk dəfə ƏDV 10 aprel 1954-cü ildə Fransada tətbiq edilmişdir. Onun ixtirası Moris Loreyə 

məxsusdur. Baxmayaraq ki, alman Vilhelm fon Simens bu konsepsiyanı 1918-ci ildə irəli sürmüşdür. Lakim 

Moris Loredən fərqli olaraq ona bu konsepsiyanı həyata keçirmək nəsib olmamışdır. Moris Lore 1954-cü ildə 

Fransanın iqtisadiyyat, maliyyə və sənaye nazirliyinin vergilər, rüsumlar və ƏDV üzrə Direktorluğunun 

direktoru vəzifəsində işləyirdi. 

O, ƏDV-nin fəaliyyət sxemini təsvir etmiş və onun dövriyyə vergisindən üstünlüklərini 

əsaslandırmışdır. Lakin on ildən çox bir müddət ərzində ƏDVeksperimental qaydada, necə deyərlər, ―lokal 

variantda‖ tətbiq olunmuşdur. Onun tətbiq olunması üçün təcrübə poliqonu Fransanın Afrikadakı 

müstəmləkəsi olan Kot-di Vuar (Fil dişi sahili) dövləti olmuşdur. 

İstehsal sferası üçün ƏDV 1960-cı ildə Kot-di Vuarda, bir qədər gec Seneqalda qəbul edildi, bununla 

belə ABŞ-ın Miçiqan ştatı 1953-cü ildə binesə vahid vergini – mühasibat hesablarına əsaslanan əlavə dəyər 

vergisi variantını tətbiq etdi. 

Avropa ölkələrində vergiqoyma obyekti qismində əlavə dəyər kimi belə bir göstəricinin tətbiqinin 

zəruriliyi ümumi bazarın qurulması ilə şərtlənirdi. 

Tarix belə bir nümunə tanımır ki, bu zaman vergi tez bir zamanda nəzəriyyə sahəsindən təcrübəyə 

keçdi və istehlak vergiləri arasında dünyanın əksəriyyət ölkələrinin büdcəsində dominant yer tutdu. 

1960-cı illərin sonlarından başlayaraq ƏDV-nin dünyada yayılması sürətləndi. 1967-ci ildə bu vergini 

Braziliyə tətbiq edir və beləliliklə, ƏDV Cənubi Amerikaya daxil olur, həmin il onu Danimarka qəbul edir və 

o, Avropanı əhatə edir. 70-ci illərdə ƏDV-nin yayılması ümumavropa xarakteri daşıyırdı 

1957-ci ildə Romada Avropa  İqtisadi Birliyinin (AİB) yaradılması haqqında müqavilənin imzalanması 

sayəsində ƏDV geniş yayldı. Belə ki, bu müqaviləyə görə onu imzalayan dövlətlər ümumi bazarın yaradılması 

mənafelərinə uyğun olaraq öz vergi sistemlərini ahəngdarlaşdırmalı idilər. 1967-ci ildə AİB Şurasının ikinci 

direktivi ƏDV-ni Avropanın başlıca dolayı vergisi elan etdi və 1972-ci ilin sonuna qədər bütün birlik 

ölkələrinə bu verginin öz vergi sistemlərinə daxil edilməsini tapşırdı. Qeyd edildiyi kimi, 1967-ci ildə 

Danimarkada ƏDV tətbiq edilməyə başlandı, 1968-ci ildən AFR-də bu vergi tətbiq edildi. 

Avropa ölkələrində əlavə dəyər vergisinin yayılmasını 1967-ci ildə qəbul edilmiş Avropa İttifaqının 

(Aİ) I və III Direktivləri daha da sürətləndirdi. Bu Direktivləri ƏDV Aİ-nin üzv ölkələri üçün əsas dolayı vergi 
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qismində və birliyə gələcəkdə daxil olmaq niyyətində olmaq istəyən ölkələr üçün vacib şərt kimi təsdiq 

olundu.   

1977-ci ildə AİB Şurasının altıncı direktivi ƏDV-ni müasir Avropa vergiqoyma sisteminin yekun 

bazası kimi təsdiq edildi ki, bu da Avropada bu verginin tutulmasının vahid formaya salınmasına səbəb oldu. 

ƏDV-nin vergiyə cəlb olunması mexanizminə son dəyişikliklər 1991-ci ildə altıncı direktivdə edildi və onun 

müddəaları AİB üzv ölkələrinin bütün vergi qanunvericiliyinə daxil oldu. 

ƏDV-nin yayılmasının geniş coğrafiyası onun həyat qabiliyyətini və bazar iqtisadiyyatına tələblərinin 

uyğunluğunu təsdiq edir. Fransada bu günkü formada əlavə dəyər vergisi Beşinci Respublikanın №66 – 10 

Qanununun qüvvəyə minməsi ilə tətbiq edilməyə başladı. 

70-ci illərdə ƏDV-nin yayılması bütün AİB ölkələrini əhatə etdi. Buna AİB-in bütün üzv ölkələrində 

əlavə dəyər vergisinin tutlmasını tənzimləyən hüquqi normaların unifikasiyası haqqında AİB-in 17 may 1977-

ci ildə qəbul etdiyi xüsusi direktiv xeyli səbəb oldu. Bu direktivdə ƏDVəsas dolayı vergi kimi təsdiq olundu və 

1982-ci ilə qədər AİB-in bütün üzv ölkələri üçün onun mütləq tətbiqi müəyyən olundu. AİB-ə gələcəkdə daxil 

olmaq niyyətində olan ölkələr üçün zəruri şərt ƏDV-nin fəaliyyətdə olan sisteminin mövcud olması idi. 

ƏDV-nin geniş yayılmasına AİB-in müxtəlif qərarları təsir göstərdi. Bu qərarlarda ƏDV AİB-in üzv 

ölkələri üçün əsas dolayı vergi kimi təsdiq olundu. Bu nüfuzlu Avropa Təşkilatına daxil olmağın zəruri şərti 

fəaliyyətdə olan əlavə dəyər vergisi sisteminin mövcud olmasıdır. ƏDV-nin kütləviliyinin artmasının əsas 

səbəblərinə aiddir: 

- AİB-ə daxil olma imkanı; 

- İstehlak vergiləri hesabına dövlət gəlirlərinin artması səyi. ƏDV digər vergilərlə müqayisədə 

büdcəyə daxilolmaların xeyli artmasına səbəb olur; 

- ƏDV vergi əməliyyatlarını operativ aparmağa imkan verir; 

- ƏDV pərakəndə ticarətdə satış vergisi ilə müqayisədə, ayrı-ayrı əmtəə və xidmətlərin vergiyə 

cəlb olunmasının güzəştli şərtlərinin yaradılması üçün daha səmərəlidir. 

Bununla belə, ƏDV-nin kütləviliyinə baxmayaraq, xarici ölkələrin, o cümlədən Böyük Britaniyanın 

təcrübəsi göstərir ki, bir çox hallarda ondan istifadə edilməsi kifayət qədər mürəkkəbdir və çoxsaylı əlavə 

dəqiqləşdirmələr və ümumi qaydalardan istisnalar tələb edir.  

1970-ci illərin sonuna qədər ƏDV hər yerdə sürətlə geniş yayıldı. Sonra isə onilliklər ərzində onun 

tətbiqi sürəti zəiflədi, 1980-ci illərdə və 1990-cı illərdə isə yeni təkan aldı. 

 

Cədvəl 1. Regionlar üzrə ƏDV-nin yayılması 

(ƏDV-ni göstərilən ildə qəbul edən ölkələrin sayı) 

İllər 

Saxarada 

Cənubi-

Afrika 

ölkələri 

Asiya-Sakit 

Okean 

regionu 

Aİ üstəgəl 

N   

Norveç və 

İ       

İsveçrə 

Mərkəzi       

Avropa, 

Baltikyanı 

ölələr və 

MDB 

ölkələri 

Mərkəzi 

Afrika və 

Yaxın və 

Orta Şərq 

Şimali və 

Cənubi 

Amerika 

Kiçik 

adalar 

2001 

aprel 
27(43) 18(24) 17(17) 25(26) 6(21) 22(26) 8(27) 

1989 4 6 15 1 4 16 1 

1979 1 1 12 0 1 12 0 

1969 1 0 5 0 0 2 0 

Qeyd: Mötərizədəki rəqəmlər 1998-ci ilin sentyabr ayına hər bir regionda ölkələrin ümumi sayını 

bildirir. 

Cədvəldən göründüyü kimi, ilkin mərhələdə aşağıdakı ölkələr öndə gedirdi: 

- Qərbi Avropa ölkələri (AİB-in satış vergisinin unifikasiya olunmuş forma kimi ƏDV-ni qəbul 

etmək qərarından sonra); 

- Latın Amerikası ölkələri (Braziliyanın təşəbbüsünün ardınca) 
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1980-ci illərin sonundan bu verginin yayılması sürətlənir və onu aşağıdakı ölkələr tətbiq edirlər: 

- Keçid iqtisadiyyatlı əksər ölkələr; 

- Başlıca olaraq, Afrikada, eləcə də Asiya-Sakit Okean regionunda yerləşən çoxlu sayda inkişaf 

etməkdə olan ölkələr; 

- 1980-ci ilə qədər demək olar ki, ƏDV-ni qəbul etməyən kiçik adalar. 

Hazırda dünyanın 137 ölkəsində ƏDV tətbiq olunur  (2001-ci ilin aprelində 123 ölkə idi).  

ƏDV daxilolmaları orta hesabla büdcənin bütün vergi daxilolmalarının 27%-ni və ÜDM-in 6%-ni 

təşkil edir. 

ƏDV-nin tətbiqi 80-90-cı illərim qlobal vergi islahatlarının əsas istiqamətlərindən biri idi. Dünyanın 

bir çox ölkələrində ƏDV-nin bu qədər geniş yayılması və onun tanınması bütöv bir sıra səbəblərlə izah olunur: 

1) Əksəriyyət dövlətlərdə ƏDV topdansatış ticarətdən vergilərin və kaskad dövriyyə vergilərinin əvəz 

edilməsi qismində tətbiq olundu ki, bu vergilərin iqtisadi səmərəsi sərbəst xarakterə malik idi, yaxud istehsalın 

şaquli inteqrasiyasını stimullaşdırırdı. ƏDV-nin istehlak vergisini qiymətlərə, istehsal və istehlakın 

səmərəliliyinə istehlak seçiminə nisbətdə daha neytral etməyə imkan verir. ƏDV sistemi zamanı müəssisə və 

təşkilatların alqıları yox (son qeyri-istehsal istehlakından başqa) ev təsərrüfatlarının istehlakı vergiqoymaya 

məruz qalır. 

2) ƏDV daha geniş vergi bazasına malikdir, belə ki, təkcə pərakəndə ticarət yox, həm də müəssisələrin 

bütün qeyri-istehsal alqıları bu vergiyə cəlb olunur. Burada müəssisələr son istehlakçı kimi çıxış edirlər. 

Verginin ödənilməsindən azad olan (lakin sıfır dərəcəyə malik olmayan) bütün fəaliyyət sferalarının 

müəssisələrinin alqıları da vergiyə cəlb olunur. 

3) ƏDV ərazi prinsipləri vasitəsilə beynəlxalq ticarət qiymətlərində vergi təhriflərini (səhvlərini) 

azaltmağa imkan verir, yəni ya istehlakçıların qiymətlərini, ya da istehsalçıların qiymətlərini tarazlaşdırmağa 

şərait yaradır.  

4) Dünyada ən çox yayılmış metod – hesab-fakturadan istifadə etməklə əlavə metodla ƏDV-nin 

tutulması – daha asan inzibatçılaşır və verginin ödənilməsindən yayınmaqla daha səmərəli mübarizə aparmağa 

imkan verir, belə ki, belə bir sistem bir neçə ödəyici ilə istehsal-kommersiya tsikli iştirakçıları arasında hər bir 

əmtəə (xidmət) üçün vergi öhdəliklərinin ümumi həcminin bölgüsünü təmin edir. 

5) ƏDV-nin tutulmaası texnikasının istehsalın bütün mərhələlərində vergi yığımını təmin etməsi 

səbəbindən vergiqoyma texnikasının bəzi mürəkkəbləşməsi zamanı pərakəndə ticarətin dövriyyəsi 

dinamikasının konyuktura tərəddüdləri ilə əlaqədar vergi daxilolmalarının kəmiyyətinin sabitliyi artır. 

Ciddi desək, sadalanmış dəlillər (arqumentlər) məhz ƏDV-nin tətbiq edilməsinin xeyrinə arqumentlər 

deyil, çox güman ki, satışdan müxtəlif vergi növlərinin həmin anda tutulmasından imtina edilməsini 

əsaslandırır. Federal ƏDV-nin olmadığı dünyanın ən böyük ölkələri (əhalinin sayına görə) –Hindistan və ABŞ-

dır. Lakin bu ölkələrdə də son onilliklər ərzində federal satış vergisinin əlavə dəyər vergisi ilə əvəz edilməsi 

haqqında intensiv diskussiyalar gedir.  

ƏDV-ni tətbiq etməyən qalan ölkələri iki qrupa bölmək olar. Birinci qrupa əhalisinin sayı 27 milyon 

nəfər olan ölkələr aiddir, lakin bu ölkələrin 30%-ində əhalinin sayı 500000 nəfərdən az əhali təşkil edir. Başqa 

sözlə, bu dövlətlər ada dövlətlərdir. Belə ölkələrin iqtisadiyyatı üçün ƏDV-dən büdcəyə daxilolmalar görünür 

ki, geniş vergi bazası ilə gömrük vergiləri ilə müqayisədə çox da vacib deyil. ƏDV-nin nisbətən az yayıldığı 

ikinci qrup ölkələrə Şimali Afrikanın və Yaxın və Orta Şərqin dövlətləri aiddir. Bu ölkələrdə ƏDV-nin 

olmaması müəyyən dərəcədə təbii resurslardan gələn gəlirlərin olması ilə izah olunur. Lakin bu ölkələrdə 

büdcə gəlirlərinin müxtəlifləşməsi arzusu ƏDV-nin tətbiqinə gətirib çıxara bilər. 

ƏDV-nin dərəcələri müxtəlif ölkələrdə müxtəlif ölkələrdə fərqlənir. 1989-cu ildən Fransada üç vergi 

dərəcəsi – tütün və alkoqollu içkilərə 28%, 18,6% (əsas dərəcə) və 5,5% (azaldılmış dərəcə) fəaliyyət göstərir. 

Avstriyada ƏDV-nin əsas dərəcəsi 20%-dir. Lakin ƏDV-nin maksimum dərəcəsi (avtomobillərə - 32%) və 

minimum dərəcəsi (mənzil haqqı, məhsullar – 10%) mövcuddur. 

Ümumiyyətlə, Aİ (Avropa İttifaqı) üzvü olan hər bir dövlətin milli qanunvericiliyi Aİ-nin 2006/112 

direktivində əks olunan ƏDV haqqında Aİ qanununun müddəalarına uyğun olmalıdır. Bu direktiv əsas 

çərçivələri müəyyən edir, Aİ üzvü olan dövlətlərə vergi üzrə qanunvericiliyin reallaşmasında müəyyən 
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çevikliyə imkan verir. Məsələn, Aİ üzvü olan ölkələrdə ƏDV dərəcələri müxtəlifdir. Lakin direktivdə deyilir 

ki, ƏDV-nin minimum həcmi15% olmalıdır və bir və ya iki qrup ya iki qrup əmtəələr 5%-dən aşağı olmayan 

dərəcəyə malik ola bilər. Bəzi dövlətlər bəzi əmtəələrə sıfır dərəcə tətbiq edir – bu onların Aİ-yə daxil olma 

zamanı razılığıdır.  

Ümumiyyətlə, bəzi ölkələrdə ƏDV-nin əsas (standart) dərəcələri belədir: Macarıstan – 27%, 

Danimarka – 25%, İsveç – 25%, Fransa – 19%, Norveç – 23%, İtaliya – 19%, Almaniya – 19%, Böyük 

Britaniya – 15%, İspaniya – 16%, Yunanıstan – 18%, Belçika – 21%, Niderland -17,5%, Malta – 18%, 

Lüksemburq -15%, Finlandiya – 12%, Portuqaliya – 18%, Rusiyada – 18%, Azərbaycanda 18%, Ukraynada – 

17% və s. Yaponiyada – xarici ölkələrdə tətbiq olunan ƏDV-nin ən aşağı dərəcəsi – 3% təşkil edir. 

ƏDV-ni vergi sisteminə daxil edən ölkələrdə 0 (sıfır) dərəcə tətbiq edirlər. 0 (sıfır) dərəcəsi o deməkdir 

ki, vergi ödəyicisi onun aldığı xammal və materialların dəyərinə daxil olan ƏDV-nin bütün məbləğini vergi 

ödə\yicisindən geri almaq hüququna malikdir. Aİ ölkələrində sıfır dərəcəsi hər şeydən əvvəl ixrac mallarına 

tətbiq olunur. 

Hindistanda ƏDV 2005-ci il 1 aprel tarixdən vergiqoyma sistemində tətbiq edilir. Hindistanın 28 

ştatının 8-də bu vergi tətbiq edilmir. ƏDV-nin 5% vahid dərəcə və 12,5% ölçüsü Hindistanın bütün ərazisində 

mövcuddur. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 

 

Инвестиционные вложения, превратившиеся в основной компонент экономического развития 

нашей страна, приводит развитие регионов в динамическое состояние. Эти инвестиции, наряду с уси-

лением экономики нашей страна, играют значимую роль в обеспечении социального благополучия насе-

ления в регионах.  

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, льготные фонды, инвестиционная 

политика, занятость, устойчивое развитие, иностранные инвестиции, регулирование, иностранные 
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İnvestisiya latın sözü olub, mənası ―geyindirirəm‖ deməkdir. İnvestisiya gəlir və ya sosial səmərə əldə 

olunması məqsədilə sahibkarlıq və digər fəaliyyət növləri obyektlərinə uzun müddətə maliyyə vəsaitlərinin 

qoyulmasıdır. Həmçinin maliyyə vəsaitləri ilə bərabər maddi və intellektual sərvətlər də investisiya qoyuluşuna 

aid edilə bilər. 

Ümumiyyətlə, beynəlxalq təcrübədə investisiyanın iki əsas formasına rast gəlinir. Bunlar birbaşa və 

portfel investisiyalarıdır. Birbaşa investisiyaları bəzən real investisiyalar da adlandırırlar. Birbaşa investisiyalar 

kapitalın ticarət, sənaye, xidmət və digər sahələrin müəssisələrinə bilavasitə yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. 

Portfel investisiyaları isə səhmlərə, istiqrazlara və digər qiymətli kağızlara qoyulan investisiyalardır.  

Müasir dövrdə əksər inkişaf etmiş ölkələrdə nüfuzlu şirkətlər əsas diqqəti kadrların hazırlanmasına və 

onların ixtisasının artırılmasına yönəldirlər. Bu sahəyə investisiyaların yatırılması daha mühüm hesab edilir. 

Yüksək kadr hazırlığına nail olmaqla böyük şirkətlər dünya bazarında öz mövqelərini möhkəmləndirirlər. 

Qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif mənbələrdə xarici investisiyaların cəlb edilməsi prosesinin 

intensivləşdirilməsi səviyyəsi müxtəlif qiymətlərlə ifadə olunur. Lakin müəyyən ümümi hədlər mövcuddur. 
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İqtisadi inkişafın vacib şərtlərindən biri ÜDM-də investisiyaların xüsusi çəkisi hesab olunur. Dünya ölkələrinin 

təcrübəsini nəzərdən keçirsək görərik ki, əgər investisiya ÜDM-ə nisbətən 30–35% təşkil edirsə bu halda halda 

iqtisadi artıma şərait yaranacaq. Əks halda iqtisadi artım çətin ki, baş versin. Ölkəmizin ―İnvestisiya fəaliyyət 

haqqında‖ qanununda da əks olunduğu kimi hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsində məqsəd ölkə iqtisadiyyatına 

investisiyaların cəlb olunması prosesinin intensivləşdiririlməsidir.  

Dövlət daxili istehsalçıları himayə etməlidir. Bununla yanaşı xarici investorlar üçün də əlverişli 

fəaliyyət mühiti formalaşdırılmalılıdır. Bu zaman xarici kapitalın milli iqtisadi mənafeyinə uyğunlaşdırması 

zərurətə çevriləcək.  

İnvestisiya ÜDM-ə nisbətən 30–35%dən artıq olarsa, bu ölkə iqtisadiyyatı üçün necə nəticələnəcəkdir? 

Beynəlxalq təcrübəyə müraciət etsək görərik ki, investisiyanın həddindən çox olması inflyasiyaya səbəb 

olacaqdır. İnflyasiya çatışmaması isə deflyasiyaya gətirib çıxaracaqdır.. İqtisadiyyatın tərəddüdlərinin bu 

qütbləri təbii ki, səmərəli tənzimləmə tələb edir. Həmin tənzimləmə vergilər, dövlət xərcləri, maliyyə-kredit 

üzrə hökumətin həyata keçirdiyi tədbirlər sahəsini əhatə etməlidir. 

İnvestisiya mühitinin təşəkkülündə müvafiq qanunvericilik bazasının möhkəmləndirilməsi olduqca 

vacibdir. Son dövrlərə baxsaq, bu sahədə görülən işlərin müəyyən müsbət nəticələr verdiyinin şahidi ola 

bilərik. Bu sahədə atılan ən böyük addımlardan biri 1995-ci ildə qəbul edilmiş ―Azərbaycan Respublikasında 

investisiya fəaliyyəti haqqında‖ və ―Xarici investisiyanın qorunması haqqında‖ qanunun qəbuludur. Qeyd 

edilən qanunun qəbulu ölkəmizdə bu sahədə hüquqi bazanın daha da təkmilləşdirilməsində mühüm rola 

malikdir. 

Hər hansı bir iqtisadi sferaya investisiya qoyuluşu olarasa, əlverişli olub olmaması  

müəyyənləşdirilməlidir. Dünya təcrübəsində bunun üçün əmsallar qrupundan istifadə edilir. Qeyd olunan 

əmsalların faktiki qiymətləri, normativ və ya böhran vəziyyətini əks etdirən səviyyələrdə tutuşdurularaq nəticə 

əldə edilir.  

Azərbaycanda investisiya mühitinin formalaşdırılması üçün ölkəmizdə kifayət qədər şərait mövcuddur. 

Bu şəraitə onun əlverişli geosiyasi və coğrafi mövqeyini, yüksək ixtisaslı kadr potensialını, zəngin təbii 

sərvətlərini misal göstərə bilərik. Bütün bunlar əlverişli investisiya mühiti yaratmaq üçün ilkin şərtlər hesab 

olunur. Əlverişli investisiya mühitinin yaradılması üçün bu sahəyə səmərəli yanaşmanın olması zəruridir.  

İnvestisiya mühitinin formalaşdırılması zamanı bir çox neqativ cəhətlərlə qarşılaşmaq mümkündür. 

Ölkəmizdə qiymətli kağızlar bazarının hələ təşəkkül tapmaması bu neqativ hallardan hesab oluna bilər. 

Qiymətli kağızlar bazarının təşəkkül tapmaması portfel investisiyalarının cəlb edilməsində ciddi çətinliklər 

törədir. Həmçinin digər neqativ hallara keçid dövrü problemləri aid edilir. 

Ölkəmizdə xarici investisiyaların  ixracyönlü sahələrə, yeni texnologiyalara və informasiya 

iqtisadiyyatına yönləmdirilməsi yüksək perspektiv vəd edir. Ümumiyyətlə, xarici ivestisiyaların cəlb edilməsi 

mülkiyyət hüququnun müdafiəsinin hüquqi cəhətdən təkmilləşdirilməsini tələb edir. İstənilən halda xarici 

investorların hüquqlarının hər hansı bir şəkildə pozulması ölkənin imicinə zərbə vuracaq. Eyni zamanda hər 

hansı ciddi bir layihənin maliyyələşdirilməsi imkanları azalacaq. İnvestisiya mühitinin formalaşması 

qanunvericilik bazasından asılıdır. İstehsalçıların təşkilatlanmasından müxtəlif formalarının inkişafını 

dəstəkləyən və korporativ davranışın standart qaydalarını, normal və işgüzar investisiya iqlimini  formalaşdıran 

qanunvericiliyin işlənib hazırlanması zəruridir. 

İnvestisiya mühitinin yaradılması üçün siyasi və iqtisadi sabitlik olmalıdır. Həmçinin qanunvericiliyin 

mükəmməllik dərəcəsi, vergi sisteminin səmərəliliyi infrastrukturun inkişaf səviyyəsi və digər göstəricilər də 

nəzərə alınır.  

Qeyd etmək lazımdır ki, investisiya mühitinin formalaşmasında sığorta sistemi böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Diiqət etsək görərik ki, inkişaf etmiş ölkələrin sığorta təşkilatlarında külli miqdarda maliyyə 

ehtiyatlarının toplanması baş verir. Bu nöqteyi nəzərdən sığorta fəal investisiya yolu ilə iqtisadiyyatın inkişaf 

etdirilməsində mühüm amilə  çevrilir. 

Xarici investisiyalaşdırma münasibətlərinin özünəməxsusluğunu nəzərə alaraq milli hüquq sistemi ilə 

yanaşı beynəlxalq hüququn tətbiqi də zəruri sayılır.  
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Müasir dövrdə transmilli korporasiyalar olmadan investisiya prosesinin baş verməsi demək olar ki, 

qeyri-mümkündür. Hazırda dünyada elmi-texniki innovasiya nailiyyətləri, ətraf-mühitə zərər verməyən 

tullantılarsız texnologiyaları reallaşdıran investisiyalar tələb olunur. İnvestisiya siyasəti elm və texnikanın ən 

mühüm nailiyyətlərinə əsaslanaraq reallaşdırılır. Bu səbəbdən də investisiyaların cəlb edilməsi ümumi dövlət 

siyasətinin ən mühüm istiqamətlərindən biri sayılır.  

Əlverişli investisiya mühitinin formalaşmasında investisiya monitorinqinin milli sisteminin 

yaradılması heç də az əhəmiyyətə malik deyil. Monitorinqlər investisiya fəaliyyətində qoyuluşların artmasının 

onlardan əlavə edilən gəlirlərin artması ilə müşayiət olunması faktını aşkara çıxarmaq və təsdiqləmək 

vəzifəsini yerinə yetirirlər.  

Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda investisiya mühitinə həlledici dərəcədə təsir 

edən amillərdən biri də özəlləşmədir. Qeyd etmək lazımdır ki, özəlləşdirmənin sistemli, kompleks, düşünülmüş 

gəlirlərin kapitallaşdırılması prinsiplərinin gözlənilməsi vacibdir. 

Ümumiyyətlə, xarici investorlara olan münasibət çoxsaylı və müxtəlif səviyyəli amillərin təsiri altında 

formalaşır. Xarici şirkətlərin iştirakı ilə investisiyanın cəlb edilməsi ölkəyə ən müasir texnologiyanın və 

müvafiq idarəetmə vərdişlərinin gətirilməsi deməkdir. Bununla ölkənin xarici bazara çıxışı asanlaşır, 

məşğulluğun səviyyəsi artır, habelə yerli istehsal sürətlə inkişaf edir. 

İnvestisiya siyasətinin əsas məqsədlərində biri də investisiyaların təhlükəsizliyinə nail olmaqdır. 

İnvestisiların təhlükəsizliyi investisiyaların investisiya bazarında baş verən proseslərdən asılı olmamasını və 

gəlirin sabitliyini nəzərdə tutur. İnvestisiya siyasətinin mühüm elementi sayılan investisiya risklərin idarə 

olunması və ya aşağı salınması tədbirləri kompleksinin həyata keçirilməsi investisiya mühitinin inkişafında 

müstəsna rola malikdir. İnvestisiya mühiti digər ölkələrə nisbətən keçid iqtisadiyyatı ölkələrində daha riskli 

olması ilə səciyyəvidir. Lakin həmin ölkələrdə təbii sərvətlərin, iş qüvvəsinin ucuzluğu kimi amillər vardır. Bu 

kimi amillər xarici investorları cəlb etməyə bilməz. Həmçinin keçid iqtisadiyyatlna malik ölkələrdə digərlərinə 

nisbətən yerli qanunvericilikdə daha çox boşluqlar mövcuddur. Bəzi xarici investorlar bu boşluqlardan 

yararlanaraq əlavə gəlirə sahib olmağa can atırlar. 

Ölkəmizdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan ―açıq qapı‖ siyasətinin həyata keçirilməsi və elecə 

də xarici investorların hüquqlarının qorunması ilə bağlı qanunların və normativ aktların qəbul edilməsi 

iqtisadiyyata qoyulan xarici investisiyaların həcminin artmasına səbəb olmuşdur. Ancaq investisiya mühitinin 

formalaşması fonunda görüləcək hələ çox işlər mövcuddur.  

Dövlət investisiya fəaliyyətinin tənzimlənməsində müxtəlif metodlardan və iqtisadi mexanizmlərdən 

daha fəal istifadə etməlidir. Bunlar aşağıdakılardır:  

 vergitutma subyektlərinin və obyektlərinin, vergi dərəcələrinin və güzəştlərinin fərqləndirildiyi 

vergi sisteminin tətbiqi; 

 kredit və amortizasiya siyasətinin həyata keçirilməsi, o cümlədən əsas fondların sürətli 

amortizasiyası; 

 ayrı-ayrı region, sahə və istehsalatların inkişafı üçün subvensiya, subsidiya büdcə borclarının 

verilməsi; 

 dövlət norma və standartlarının müəyyənləşdirilməsi; 

 antiinhisar tədbirlərin görülməsi; 

 mülkiyyətin dövlətsizləşdirilməsi və özəlləşdirilməsi; 

 torpaqdan, sudan və başqa təbii ehtiyatlardan istifadə şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi; 

 qiymətqoyma siyasətinin həyata keçirilməsi; 

 investisiya layihələrinin ekspertizasının keçirilməsi; 

Ölkəmizdə investisiyanın idarə olunması respublika və yerli hakimiyyət və idarəetmə orqanları 

tərəfindən reallaşdırılır. Dövlət tərəfindən keçirilən bu investisiyalar büdcə, büdcədənkənar vəsaitin və həmin 

orqanlar tərəfindən cəlb edilən başqa vəsaitin planlaşdırılmasından, investisiyanın şərtlərinin 

müəyyənləşdirilməsindən və bunlarla bağlı digər məsələlərin həllindən ibarətdir. 
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Bazar iqtisadiyyatı şəraitində investisiyanın tam dövriyyəsi onun ödənilməsi ilə başa çatmış olur. Yəni, 

investisiya qoyuluşlarının həcmi ilə müqayisədə buraxılan məhsulun maya dəyərində amortizasiya ayrımının 

həcmi nəzərdə tutulan məbləğə uyğun gəlməlidir. Həmççinin əldə edilən mənfəət investisiyanın həcminə 

bərabər olmalıdır. Biz investisiyanın ödənilməsini (İ) faizini aşağıdakı formada hesablaya bilərik: 

İ = (Ma : Yh) ·100 

Ma – obyektin istismara verilməsindən başlayaraq mənfəətin artan yekunun məbləği; 

İ – illik investisiyanın həcmi (məbləği). 

İnvestisiya qoyuluşları müəyyən tsikllar şəklində baş verir. Bunu aşağıdakı formada qeyd edə bilərik: 

 

Sxem1. 

 

Günümüzdə neft sənayesinə qoyulan investisiyaların 60%-dən çoxunu xarici investisiyalar təşkil edir. 

Ölkəmizə cəlb olunmuş xarici investisiyalarda xarici dövlətlərdən Türkiyənin payı 34,7%, ABŞ-ın payı 12,4%, 

İranın payı 8,9%, Böyük Britaniyanın payı 10,4%, BƏƏ-nin payı 3,6%, Rusiyanın payı 2,3% təşkil etmişdir. 

Son dövrlərdə ölkəmizin dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası prosesi intensiv xarakter almışdır. Qeyd 

etmək yerinə düşər ki, 1995-2011-ci illərdə ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş 119 milyard dollar investisiyanın 

60%-dən çoxu, yəni 63 milyard dollara yaxını xarici investisiyalar olmuşdur. 1995-2002-ci illər əarzində xarici 

investisiyaların həcmi  9 milyard dollar olmuşdur. Artıq 2003-2011-ci illərdə bu rəqəm 6 dəfə artaraq 54 

milyard dollara çatmışdır.  

Beynəlxalq təcrübədə iqtisadiyyatın kreditləşməsi mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmiz yerli 

sahibkarları kreditlə təmin etməklə bərabər, xarici sahibkarları da Azərbaycan iqtisadiyyatına kapital 

qoyuluşuna yönləndirir. Bunun üçün atılan ilk addımlardan biri qanunvericilik bazasının dünya standartlarına 

uyğunlaşdırılması oldu. Bu isə öz növbəsində xarici şirkətlərdə ölkəmizə inam yaratdı. Yaradılan münbit 

investisiya mühiti qısa zaman kəsiyində xarici kapitalın müavfiq sahələrə yönəldilməsinə imkan verdi. 

Təsadüfi deyildir ki,  hazırda Azərbaycan MDB məkanında ən çox xarici kapital qoyulan ölkəyə çevrilib və bu 

proses davam etməkdədir.  

Qeyd edə bilərik ki, müstəqillik illəri zamanı Azərbaycana qoyulmuş investisiyaların ümumi həcmi 38 

mlrd ABŞ dollarına yaxın olmuşdur. Qoyulan investisiyaların 27 mlrd ABŞ dolları xarici investisiyalardı. Bu 

göstərci regionda ən böyük göstəricidir və bu çox qürurverici haldır. 2006-cı ildə isə ölkəmizə qoyulmuş 

investisiyaların həcmi 8,1 mlrd ABŞ dolları olmuşdur. Qoyulan investisiyaların 37,8%-i daxili investisiyalar 

olmuşdur. Qalan 62,2% isə xarici investisiyalar olmuşdur. Bu isə xarici investorların ölkəmizə olan inamının 

bariz nümunəsidir. 

Ölkəmizdə bir çox xarici investor üçün münbit şərait yaradılmışdır. Azərbaycan höküməti dövlət 

orqanları tərəfindən keçirilmiş qeyri-qanuni tədbirlər nəticəsində zərərçəkmiş xarici investorlara kompensasiya 

ödəyir. Həmçinin hər bir xarici investisiyalı şirkət qeydiyyatdan keçən kimi daha qeydiyyatlardan keçmədən 

və icazələr almadan Azərbaycanda kommersiya ilə məşğul ola bilərlər. 

Bildiyimiz kimi Azərbaycanda 2002-ci ilə qədər bir sıra kommersiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi 

üçün müxtəlif dövlət orqanlarından xüsusi lisenziyalar alınması vacib idi. Prezidentin Növbəti illərdə isə 

kommersiya fəaliyyətinin əksər növləri üçün lisenziyalaşdırma ləğv edilmişdir. Bundan savayı, Azərbaycan bir 

İnvestisiyanın tsikli 

Əsaslı vəsait 

qoyuluşu 

Döriyyə fonduna 

qoyuluş 

Ödənilmə 
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sıra xarici ölkələrlə ikiqat vergi tutmanın aradan qaldırılması, investisiyaların təşviqi və qarşılıqlı qorunması 

haqqında sazişlər imzalamışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatına 1995-2011-ci illərdə yönəldilən investisiyalarını cədvəl şəklində aşağıdakı 

formada göstərə bilərik: 

 

Sxem 2. 

Ölkə iqtisadiyyatına yönəldilmiş investisiyalar (mln. ABŞ dolları) 

  1995-2002   2003-2011 
1995-2011 

  (ümumi) 

Cəmi investisiyalar    12473,6    106247,8    118721,3 

Daxili investisiyalar      3353,9      52443,2      55797,1 

Neft sektoru        902,5        9024,1        9926,5 

Qeyri-neft sektoru      2451,7      43419,2      45870,6 

Xarici investisiyalar      9119,8      53804,5      62924,2 

Neft sektoru1      6105,3         31333      37438,3 

Qeyri-neft sektoru2      3014,4      22471,5      25485,9 

 

 

Ölkəmizin uğurlu investisiya siyasətinin nəticəsi kimi Dünya Bankının və Beynəlxalq Maliyyə 

Korporasiyasının ―Doing buisness – 2012‖ hesabatında ölkəmiz 183 ölkə arasında 66-cı yerə layiq 

görülmüşdür. Düşünürəm ki, şahidi olduğumuz bu inkişaf daha yüksək nəticələrə gətirib çıxaracaq. Həmçinin 

―Doing buisness – 2012‖ hesabatına əsasən qeyd edə bilərik ki, respublikamızda ən yaxşı göstərici məhz 

əmlakın qeydiyyatındadır. Azərbaycan daşınmaz əmlakın qeydiyyatına görə 10 müxtəlif göstərici üzrə 183 

ölkə arasında hazırlanan hesabata əsasən 9-cu yerdədir. Xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanda 

əmlakın ötürülməsi üçün 4 prosedur tələb olunur və bu prosedurlara 11 gün müddətvaxt verilir. Həmçinin 

əmlakın dəyərinin 0,2 faizi qədər xərc sərf edilir. Bu göstərici region üçün olduqca yüksək göstərici hesab 

olunur. Müqayisə üçün qeyd edə bilərik ki, ölkəmizin aid edildiyi Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya 

regionlarında əmlakın ötürülməsi üzrə orta göstərici 37, Rusiyada 45, qonşu ölkələrdən Türkiyədə 44, 

Ukraynada isə 166, İranda 163, Bolqarıstanda 66, Rumıniyada 70 gündür. 

Həmçinin biznesə başlamaq reytinqinə görə ölkəmiz 183 ölkə arasında 18-cidir. Azərbaycanda biznesə 

başlamaq üçün cəmi 6 prosedur tələb edilir ki, bunun üçün də tələb olunan günlərin sayı 8-dir. Biznesə 

başlamaq üçün tələb edilən xərc adambaşına düşən kapitalın 2,7 fazini təşkil edir. Eyni zamanda, minimum 

kapital tələb olunmur. Mərkəzi və Şərqi Avropa ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanda bu göstəricisi daha 

yaxşıdır. Səbəb isə bu ölkələrdə biznesə başlamaq üçün 11 gün tələb olunur. Hətta Azərbaycanda biznesə 

başlamaq üçün tələb edilən proseduraların sayı qeyd edilən ölkələrlə müqayisədə daha azdır. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının vəziyyətinə daha bir yüksək reytinq beynəlxalq reytinq agentlikləri 

tərəfindən verilmişdir. 2011-ci ilin dekabr  ayında ―Standart & Poor‘s‖ reytinq agentliyi ölkəmizin xarici və 

daxili valyutada uzunmüddətli suveren kredit reytinqini bir pillə artıraraq ―BBB-‖ səviyyəsinədək 

qaldırılmışdır. Bu isə ölkəmizə daha yüksək investisiya reytinqi verilməsi deməkdir. Bundan başqa həmin 

agentlik ölkəmizin xarici və daxili valyutada qısamüddətli suveren kredit reytinqini də bir pillə artaraq ―B‖ 

səviyyəsindən ―A-3‖ səviyyəsinə yüksəltmişdir. Həmçinin ―Fitch Ratings‖ agentliyi də ölkəmizin yerli və 

xarici valyutada uzunmüddətli suveren investisiya reytinqini "pozitiv" proqnozu ilə "BBB-" səviyyəsində 

saxlamışdır. ―Moody‘s‖ agentliyi isə Azərbaycana şamil etdiyi ―Ba1‖ səviyyəsində suveren reytinqi üzrə 
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proqnozunu ―stabildən‖ ―pozitivə‖ dəyişmişdir. Bütün bunlar xarici investorların ölkə iqtisadiyyatına 

investisiya yatırmasına inam formalaşdırmaqla ölkəmizin imicinə müsbət təsir göstərmişdir. 

Çox sevindirici haldır ki, Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən nəşr edilən 2015-2016-cı illər üzrə "Qlobal 

Rəqabətlilik Hesabatı"nda Azərbaycan regionda ən yüksək xalla birinci yerdə qərarlaşmışdır. Ümumiyyətlə, 

hesabat üzrə 140 ölkə arasında ölkəmiz 40-cı yeri tutur. Dövlət investisiyaları sahəsində siyasətin əsas 

istiqamətləri ölkəmizdə 2013-2016-cü illər üçün aşağıdakı prioritetlər təşkil edəcəkdir: 

 investisiya axınının qeyri-neft sektorunun və regionların inkişafına yönəldilməsinin 

stimullaşdırılması; 

 regionlar arasında investisiyaların bölüşdürülməsinin optimallaşdırılması; 

 ölkədə investisiya fəaliyyətinin sosial istiqamətinin gücləndirilməsi, insan kapitalına, infrastruktura 

qoyulan investisiyaların prioritetliyi; 

 dövlət investisiya siyasətinin tam şəffaflığının təmin edilməsi; 

 ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasına nəzarətin gücləndirilməsi; 

 dövlətin müdafiə qabiliyyətinin artırılması; 
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MÜASİR BİZNES FƏALİYYƏTİNDƏ VERGİ RİSKLƏRİNİN İDARƏ OLUNMASI 

 

Cəmiyyətin inkişafının bütün mərhələlərində,həmçinin biznes mühitində  vergilər aparıcı qüvvəyə ma-

lik olmuşlar.  Vergilərin bu mühüm mövqeyinə əsasən vergi riskləri daim minimuma endirilməli və nəzarətdə 

saxlanılmalıdır.Müasir biznes fəaliyyətini risksiz təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Buna görə də biznesdə əldə 

edilən uğurlar təkcə düzgün və əsaslandırılmış strategiyanın seçilməsindən deyil, həm də baş verə biləcək 

neqativ situasiyaların qabaqcadan nəzərə alınmasından və onların baş verməməsi üçün qabaqlayıcı təd-

birlərin görülməsindən asılıdır. 
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УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫМИ РИСКАМИ В СОВРЕМЕННОЙ БИЗНЕС СРЕДЕ 

 

На всех этапах развития общества, а также бизнес среды налоги играли ведущую роль. Ввиду 

важного положения налогов, они всегда должны снижаться до минимума и контролироваться. Не-

возможно представить современный бизнес без рисков. По этой причине достижение успехов в биз-

несе зависит не только от выбора правильной и обоснованной стратегии, но также от учѐта воз-

можных негативных ситуаций и применения, превентивных мер для их предотвращения. 

Ключевые слова: Бизнес среда, налоговые риски, современная бизнес деятельность. 
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THE MANAGEMENT OF TAX RISKS IN THE MODERN BUSINESS 

 

Taxes had a leading position at all stages of the development of society and the business environment. 

According to this important position of taxes, tax risks must always be  minimized and controlled. It is impos-

sible to imagine modern business without risk. For this reason, success in business is not only obtained from 

the selection of a fair and reasonable strategy, but also in consideration of possible negative situations in ad-

vance and depends on the implementation of preventive measures to prevent them. 

Keywords: business environment, tax risks , the modern business activity 

 

"Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi haqqında" Azərbaycan Respu-

blikasının 1 yanvar 2013-cü il tarixdən qüvvəyə minmiş Qanununa əsasən, Məcəlləyə ölkənin vergi sistemi 

üçün yeni olan "vergi riski" anlayışı daxil edilmişdir. 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində sahibkarlıq fəaliyyətində səmərəli nəticələrin əldə olunması üçün yeni 

texnika və texnologiyaların tətbiq olunması, yeni məhsulların buraxılması, yeni biznes ortaqlarının müəyyən 

edilib onlarla əqdlərin bağlanılması və s. vacib amillərdəndir. Təbii ki, bunlara nail olmaq informasiya 

çatışmazlığı və qeyri-müəyyənlik şəraitində baş verdiyi üçün asan başa gəlmir və bu sahədə atılan hər bir 

addım müxtəlif yönümlü biznes risklərini, o cümlədən mənfəətin itirilməsi, yaxud mövcud hüquq normalarının 

pozulması risklərini artırır. Lakin burada əsas məqamlardan biri yaranmış risklərin dərəcəsinin hansı səviyyədə 

olması ilə bağlıdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, risklərin dərəcəsinin yüksək səviyyədə olması təkcə biznes subyektinin deyil, 

həm də dövlətin marağında olmayan mənfi amillərdəndir. Çünki bu, həm ayrı-ayrı biznes subyektlərinin, həm 
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də bütövlükdə iqtisadiyyatın inkişafına maneələr yaradır. Bunlarla əlaqədar olaraq, sahibkarlıq fəaliyyəti ilə 

məşğul olan şəxslərin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri təsərrüfat əqdləri ilə bağlı meydana çıxa biləcək 

müxtəlif risklərin qabaqcadan müəyyən edilməsindən və onların dərəcələrinin minimallaşdırılması üçün 

qabaqlayıcı tədbirlərin görülməsindən ibarət olmalıdır. Dövlət isə bu sahədə biznes subyektlərinə yardımçı 

olmalı və risklərin minimallaşdırılmasını təmin edən hüquq normaları yaratmalıdır. 

Yuxarıda göstərildiyi kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsində yaranan risklər müxtəlif 

situasiyalardan irəli gələrək fərqli ola bilər. Bunlardan əsas diqqət cəlb edən risklərə vergi risklərini aid etmək 

olar. Sahibkarlar üçün vergi riski vergi siyasətində edilən dəyişikliklərlə, o cümlədən yeni vergilərin tətbiqi, 

vergi güzəştlərinin ləğvi və ya ixtisara salınması, həmçinin vergi dərəcələrinin dəyişdirilməsi hallarında mey-

dana çıxa bilər. Ümumiyyətlə, digər təsərrüfat risklərində olduğu kimi, vergi riskləri vergitutma sahəsindəki 

qeyri-müəyyənliklərdən, habelə qanunvericilik normalarının düzgün başa düşülməməsindən yaranır. 

Beynəlxalq təcrübədə vergi risklərinin minimallaşdırılmasını dövlətlər vergi orqanları ilə vergi 

ödəyiciləri arasındakı münasibətlərin qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq və hər iki tərəfin könüllü öhdəliklər 

götürməsi yolu ilə həll etməyə çalışırlar. Bir çox qabaqcıl ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-da, Niderlandda, İr-

landiyada və s. vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında münasibətlər partnyorluq əlaqələrinin qurulması 

ilə tənzimlənir.  Partnyorluq münasibətlərinin tətbiqinin geniş yayılmış forması kimi isə «Horizontal moni-

torinq» sistemini göstərmək olar. Vergi orqanı ilə vergi ödəyicisi arasında etibarlılığa, şəffaflığa əsaslanan 

«Horizontal monitorinq»in əsas prinsipləri saziş bağlamaq haqqında vergi ödəyicisi tərəfindən niyyətin bild-

irilməsini, vergi öhdəliklərinin icrasının monitorinqinin həyata keçirilməsini, vergi risklərinə nəzarəti, vergi 

ödəyicisinə  şübhəli şirkətlər barədə əvvəlcədən xəbərdarlıq edilməsini, bəyannamənin göndərilməsindən əvvəl 

onun məqbul olması barədə vergi orqanı tərəfindən razılığın verilməsini nəzərdə tutur. 

Qeyd olunmalıdır ki, partnyorluq münasibətlərinin qurulması qətiyyən vergi öhdəliklərinin azaldıl-

masını və verginin itirilməsini nəzərdə tutmur, sadəcə, vergi ödəyicisinin və vergi orqanlarının inzibati 

yükünün azaldılması və nəticədə vergi ödəyicisinin cərimə və maliyyə sanksiyasına məruz qalmaması 

məqsədini daşıyır. 

Təsadüfi deyil ki, qabaqcıl təcrübə nəzərə alınmaqla «Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə 

dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının 1 yanvar 2013-cü il tarixdən qüvvəyə minmiş 

Qanununda vergi riskini və partnyorluq münasibətlərini tənzimləyən maddələr öz əksini tapmışdır. Qanunla 

Vergi Məcəlləsinə «vergi riski», «vergi riskinin minimallaşdırılması», «Vergi partnyorluğu sazişi» an-

layışlarını, vergi ödəyicilərinə və vergi orqanlarına partnyorluq sazişini bağlamaq hüququnun verilməsini 

nəzərdə tutan maddələr daxil edilmişdir. Vergi partnyorluğu sazişinin forması və bağlanma qaydası isə 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunacaqdır. 

Vergi orqanları ilə vergi ödəyiciləri arasında partnyorluq münasibətləri qarşılıqlı əməkdaşlıq əsasında 

qurulmaqla vergilərin tam və vaxtında hesablanıb ödənilməsinin, vergi ödəyicilərinin işgüzar aktivliyinə və 

azad iqtisadi fəaliyyətinə xələl gətirilmədən minimal resurslarla maksimum səmərəli vergi nəzarətinin təşkili 

və həyata keçirilməsinin təmin olunması imkanları genişlənməkdədir. 

Praktikada dövlət vergi siyasətini vergi mexanizmləri vasitəsi ilə həyata keçirir. Vergilər dövlət 

gəlirləri artımının zəruri amilidir. Gəlirlər isə, öz növbəsində, hökumətlərin həyata keçirdiyi əməliyyatların 

maliyyələşdirməsi və vətəndaşların təhlükəsizliyi və digər başlıca xidmətlərin təmin edilməsi üçün vacibdir. 

Bununla belə, qeyri-səmərəli, ayrı-seçkiliyə yol verən və hədsiz ağır vergiqoyma siyasəti və təcrübəsi vergi 

ödəyicilərinin vergiləri könüllü olaraq ödəməsinə maneələr törədə bilər. Bu isə vergi gəlirlərini azaldar, bəzi 

şirkətləri qeyri-şəffaf və mənfi təcrübələrə müraciət etməyə təhrik edər. Vergidən yayınma ilə əlaqədar riskləri 

və potensial cərimələrin məbləğini artırmaqla, həmçinin düzgün korporativ idarəçilik mədəniyyətini 

dəstəkləməklə firmaları qeyri-qanuni fəaliyyətlərdən çəkindirmək mümkündür. Lakin aydın görmək olar ki, 

qeyri-qənaətbəxş vergi siyasətləri və təcrübələri xarici investisiyaları uzaqlaşdırır , kiçik və orta müəssisələrin 

xərclərini artırmaqla, onlar üçün risk və qeyri-müəyyənlik yaratmaqla, üstəlik rəqabətədavamlılığa xələl 

gətirməklə onların inkişafına mane olur. Bu nöqteyi-nəzərdən inkişaf yönümlü vergi siyasətləri təkcə vergilərin 

yığımını maksimal səviyyəyə çatdırmaq deyil, həmçinin iqtisadi inkişafı dəstəkləyən biznes mühitini qoruyub 

saxlamağı da nəzərə almalıdır. İnvestorların müəyyən bir region daxilində məhz hara investisiya yatırmaq 
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qərarına vergiqoymanın səviyyəsi təsir göstərə bilər. Eyni zamanda bu proses vergiqoymanın səviyyəsinin 

gəlirə müsbət təsiri, xarici investorların cəlb edilməsi və sahibkarların fəaliyyətinə təkan verilməsi üzrə siyasət 

kursunu müəyyənləşdirənlərdə yanlış təsəvvürlər yarada bilər. Üstəlik, vergi dərəcələri aydın ifadə edilmiş 

rəqəmlər təsiri bağışlasa da, bu təəssürat aldadıcı ola bilər, çünki, inkişaf etmiş vergiqoyma rejimləri çox vaxt 

hədsiz dərəcədə mürəkkəb qaydalar toplusu irəli sürür ki, bu da şirkətlərin ödəyəcəkləri vergilərin qabaqcadan 

müəyyən edilməsini çətinləşdirir. Nəticədə, aşağı nominal vergi dərəcələri təcrübəli biznesmenlərə ümumi 

vergi yükünə nisbətən daha az təsir bağışlayır. Burada belə bir əsaslı fikir də yaranır ki, investisiyalarla 

əlaqədar qərar qəbul edərkən, investorlar vergi dərəcələrindən daha çox baza infrastruktura, siyasi sabitliyə, 

həmçinin əmək xərclərinə və əmək qüvvəsinin mövcudluğuna fikir verirlər. Beləliklə də, vergilərin hər bir in-

vestorun xərclərinin çox əhəmiyyətli və real bir tərkib hissəsi olmasına baxmayaraq, iqtisadçılar xəbərdar edir 

ki, vergi güzəştləri ―hər hansı bir ölkənin investisiya mühitindəki mənfi amilləri kompensasiya etmək üçün zəif 

vasitədir‖. Bundan başqa, xarici investorları xüsusi imtiyazlarla təmin edən hədsiz dərəcədə səxavətli vergi 

güzəştləri kiçik və orta müəssisələrə və yerli investorlara mənfi təsir göstərə, idarəetmə xərclərini artıra, bazar 

məkanında saxtalaşdırmalara səbəb ola bilər. Bütün bunlardan aydın olur ki, mövcud korporativ vergi 

dərəcələrinin bütün firmalar üçün azaldılmasını nəzərdə tutan yanaşma uzun müddət üçün daha tarazlaşdırılmış 

və məqsədəuyğun bir siyasətdir. Bu siyasətin prioritet istiqamətlərinə vergiqoymanın təkmilləşdirilmiş 

(sadələşdirilmiş) üsullarının aşağıdakı formalarını aid etmək olar: Gəlir vergilərinin sadələşdirilməsi. 

Sadələşdirilmiş vergilər şirkətlər üçün bərabər fəaliyyət şəraitinin yaradılmasına, vergilərin könüllü ödənişinin 

təmin edilməsinə, şirkətlərin öz xərclərini qabaqcadan daha yaxşı müəyyənləşdirməsinə və daha dəqiq maliyyə 

planları qurmasına, o cümlədən, vergi yığımı prosesinin asanlaşdırılmasına kömək edə bilər. Ümumiyyətlə, 

şirkətlər arasında ayrı-seçkilik salmayan, aşağı dərəcələrin tətbiq edildiyi daha sadə və ədalətli vergi sistemi 

birbaşa xarici investisiyalar cəlb edilməsi və sahibkarlığın inkişafı üçün ən düzgün zəmindir. Vahid gəlir 

vergisi dərəcələri. Vergiqoymanın sadələşdirilməsi üsullarından biri vergilərin artırılmasını aradan qaldıraraq 

―vahid gəlir vergiləri‖, yəni gəlir və mənfəət vergiləri üçün vahid tarif tətbiq etməkdir. Bu tədbirdən müəyyən 

şəraitdə və müəyyən müddət üçün istifadə edilə bilər və bu, sonralar artan vergilərə potensial qayıdış üçün bir 

növ müqəddimə rolunu oynaya bilər. Vahid gəlir vergisi dedikdə, korporasiya gəlirlərinin və şəxsi gəlirlərin 

üzərinə vahid gəlir vergisi tarifinin qoyulması nəzərdə tutulur. Burada ideya ondan ibarətdir ki, yeni 

sadələşdirmə hökumət üçün fırıldaqların üstünün açılmasını və vergi ödənişindən yayınanların təqib edilməsini 

asanlaşdırır, həmçinin vergi ödəyicilərinin istehsalat prosesini və beləliklə də, qazanc əldə edilməsini artırmağa 

həvəsləndirməklə onların öz vergi öhdəliklərini qiymətləndirməsinə kömək edir, çünki bu zaman marginal 

vergi dərəcələri dəyişməz qalır. Dərəcənin azaldılması, eyni zamanda, vergidənyayınmanın cəlbediciliyini 

azaldır. Vahid gəlir vergilərini tətbiq etdikdən sonra Estoniya vergi mədaxilləri, ÜDM və xarici birbaşa inves-

tisiyaların artımına nail olmuşdur. Vahid gəlir vergisi təcrübəsi həmçinin daha böyük ölkələrdə, o cümlədən 

Rusiyada uğurlu olmuşdur. Rusiya vahid gəlir vergisi sistemini 2001-ci ildə qəbul etmişdir. Ölkələr daha əlver-

işli investisiya məkanına çevirmək üçün investorlara, adətən xarici investorlara maliyyə və ya vergi güzəştləri 

təklif edir. Ümumi maliyyə güzəştlərinə aşağıdakılar daxildir:   

 korporativ gəlir vergilərinin azaldılması; 

 korporativ gəlir vergilərindən şirkətin əməliyyatlarına investisiya şəklindəyenidən yatırılan 

gəlirlərin çıxılması imkanı;   

 vergi bayramları və ya vergilərin azaldılması günləri (bu zaman şirkətlərmüəyyən vaxt ərzində 

korporativ gəlir vergilərini və ya sosial zəmanət vergisini ödəməli olmur);  

 investisiyaların ilkin mərhələlərində üz vermiş itkilərin növbəti illərə keçirilməsiimkanı;   

 işsiz şəxslərin, ali təhsil müəssisələrini yeni bitirmiş məzunların, keçmiş hərbi heyət zabitlərinin və 

s.-nin işə götürülməsinə görə aşağı və ya sıfır sosial vergi öhdəlikləri;  

 ƏDV-dən azad edilmə və ya ƏDV ödənişi vaxtının uzadılması; 

 ƏDV ödənişi vaxtının biznes əməliyyatlarının başlamasına qədər uzadılması; 

 ƏDV ödənişlərinin sadələşdirilmiş və sürətli sisteminin tətbiqi; 

 kapital investisiyalarının sürətli amortizasiyası; 
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  kənd təsərrüfatı torpaqlarının sənaye torpaqlarına çevrilməsinə görəvergilərdən azad edilmə;   

 zəif inkişaf etmiş ərazilərdə təlim təşəbbüslərinə və ya iş yerlərinin yaradılmasınagörə qrantların 

təmin edilməsi. 

Şirkətlər vergi risklərinin müxtəlif növləri ilə üzləşirlər. Biznes qərarları alınarkən vergi 

departapentinin bu işə erkən cəlbi vergi risklərinin azaldılmasında fürsətləri artıra bilər. 

Burada bizə çox aşina olan Benjamin Franklin‘in məhşur sözünü xatırlatmağa yarar var: “Bu dünyada 

ölüm və vergilər istisna olmaqla heç bir şey haqqında dəqiq bir məlumat söyləmək olmaz.” Hətta ən yaxşı 

məsləhətlərlə belə verginin bir çox aspektləri müəyyən oluna bilmir.Və bu qeyri-müəyyənliklərdir ki, vergi 

risklərinin artmasına səbəb olur.Ümumilikdə vergi riskləri 4 başlıq altında təsnifləşdirilir 

 strateji risklər 

 əməliyyat riskləri 

 uyğunluq riskləri 

 mühasibat uçotu ilə bağlı risklər. 

Vergi riskləri beləcə yuxarıdakı dörd amilə görə sistematik olaraq 1) müəyyən edilir, 2) müzakirə 

olunur, 3) kəmiyyəti ölçülür və sonda 4) qiymətləndirilir. Şirkətlərdən şirkətə bunlar dəyişiklik göstərir və 

hansı şirkətin hansı vergi riskinə daha çox sahib olduğu əldə olunur və öncədən də qeyd etdiyimiz kimi, bu 

risklərin əvvəlcədən bilinməsi onların asanlıqla idarə olunmasına gətirib çıxara bilər. 
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MAKROİQTİSADİ TARAZLIĞIN TƏMİN OLUNMASINDA  

BÜDCƏ-VERGİ SİYASƏTİNİN ROLU 

 

Milli iqtisadiyyatın inkişaf etməsində, istehsalın stimullaşdırılmasında və həmçinin cəmiyyətin sosial 

inkişafında dövlət büdcəsinin çox böyük rolu var. Dövlətin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, onu tənzimləmək və 

sosial siyasətini həyata keçirmək üçün maliyyə sistemi və onun mühüm tərkib hissəsi olan dövlət büdcəsi 

əvəzsiz iqtisadi alət kimi istifadə edilir.Makroiqtisadi tarazlıqla büdcə-vergi siyasəti arasında qarşılıqlı asılılıq 

mövcuddur, ölkənin davamlı sosial-iqtisadi inkişafı üçün məqsədyönlü, elmi əsaslandırılmış büdcə plan-

laşdırılmalıdır. 
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Бюджет играет важнейшую роль в развитии национальной экономики, стимулировании произ-

водства, а также в социальном развитии общества. Незаменимыми инструментами для развития 

государственной экономики, еѐ регулирования и осуществления социальной политики являются бюд-

жет и еѐ составные части. Существует взаимосвязь между макроэкономическим равновесием и 

бюджетно-налоговой политикой, для продолжительного социально-экономического развития необхо-

димо запланировать целенаправленный и научно обоснованный бюджет.  

Ключевые слова: макроэкономическое равновесие, государственный бюджет, финансовая си-

стема 
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THE ROLE OF FISCAL POLICY TO ENSURE MACROECONOMIC STABILITY 

 

The state budget plays an important role in the development of the national economy, stimulating the 

production, as well as in the social development of society. The budget and its component parts are indispen-

sable tools for the development of the national economy, its regulations and the implementation of social poli-

cies. There is a relationship between the macroeconomic stability and fiscal policy.For long-term socio-

economic development of the country fiscal policy andscience-based budget should be planned. 

Keywords: Macroeconomic stability, the state budget, the financial system. 

 

 

Dövlət büdcəsinin zəruriliyi və mahiyyəti dövlətin həyata keçirtdiyi funksiyalarla və dövlətin ictimai 

istehsal prоsesindəki rоlu ilə müəyyən edilir.Ölkənin maliyyə sisteminin tərkib hissəsi оlan dövlət büdcəsinin 

fоrmalaşması və inkişafı tarixi xarakter daşıyır, yəni dövlətin meydana gəlməsi və hər bir tarixi dövrdə оnun 

yerinə yetirdiyi funksiyalarla əlaqədar оlaraq fəaliyyət göstərmişdir.Bazar iqtisadiyyatına keçid və yeni iqtisadi 

münasibətlər şəraitində dövlət büdcəsinin sоsial-iqtisadi məzmunu da dəyişilir və kоnkret tarixi şəraitə uyğun 

оlaraq dövlətin yerinə yetirdiyi funksiyalara və vəzifələrə xidmət edir.Hazırki dövrdə dövlət aşağıdakı mühüm 
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funksiyaları yerinə yetirir və dövlət büdcəsinin fоrmalaşması da məhz həmin funksiyaların maliyyə təminatı 

zəruriliyi ilə şərtlənir: 

 

1) Ölkənin iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək və оnun tarazlı inkişafını tənzimləmək;  

2) Əhalinin sоsial-mədəni ehtiyacını (təhsil, elm, səhiyyə, mədəni ehtiyaclar və s.) ödəməlidir; 

3) Dövlətin müdafiəsini və оnun milli təhlükəsizliyini möhkəmləndirməlidir;  

4) Dövlət idarəetmə funksiyasını həyata keçirməlidir, yəni cəmiyyəti idarə etməli, ictimai asayişi 

qоrumalıdır;  

5) Xarici əlaqələri təşkil etməlidir, xarici iqtisadi, siyasi, mədənivə s. əlaqələri təmin etməlidir. 

Dövlətin əsas maliyyə bazası olan dövlət büdcəsi mütləq yerinə yetirilməlidir.Bu o deməkdir ki, 

büdcənin həm gəlir, həm də xərc hissəsinin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar olan bütün müəssisə, idarə və təşki-

latlar, həmçinin əhali büdcə qarşısında öhdəlikləri şərtsiz yerinə yetirməyə borcludur.Qeyd edilənlər iqtisadi 

siyasətin yeri və rolunu daha qabarıq göstərir.Qəbul olunmuş prinsiplərə əsasən, büdcə siyasətinin ən mühüm 

istiqamətləri büdcə gəlirlərinin yığımı, büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi, dövlət maliyyəsinin vəziyyəti 

real iqtisadiyyata güclü təsir göstərir.Ona görə də əsas makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası həyata keçirilən 

iqtisadi səmərəliliyini təyin edən əsas göstəricilər bunlardır:  

 büdcə gəlirlərinin yığılması səviyyəsi;  

 büdcə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi səviyyəsi;  

 büdcə kəsirinin kəmiyyəti;  

 dövlət borcunun artım sürəti;  

 ÜDM-un dinamikası;  

 işsizliyin səviyyəsivə s. 

Son illər ərzində əsas vergi növlərinin dərəcələri mərhələlərlə kifayət qədər aşağı 

salınmışdır.Vergilərin iqtisadi fəallığa uzunmüddətli stimullaşdırıcı təsirini təmin etmək üçün dərəcələri dərhal 

yox, mərhələlərlə aşağı salmaq daha məqsədəmüvafiqdir.Buna baxmayaraq, dərəcənin sabit səviyyədə (hətta 

aşağı olsa da) saxlanması vergilərin iqtisadiyyata stimullaşdırıcı təsirini azaldır.Belə ki, iqtisadiyyatın 

durğunluq dövründə əlavə stimulların tətbiqi ilə təkrar istehsalın canlandırılmasına ehtiyac yaranır ki, bunun 

əsas vasitələrindən biri vergi dərəcələrinin aşağı salınmasıdır.Bu həm də onunla izah olunur ki, dövlət 

dərəcələri aşağı salarkən gələcək islahatlar üçün ehtiyat saxlamalıdır.Dövlət büdcəsi dövlətin əsas maliyyə 

planı olmaqla dövlət orqanlarına onların funksiyalarının yerinə yetirilməsi üçün real iqtisadi şərait 

yaradır.Büdcə dövlətin maliyyə vəsaitinin ölçüsünü əks etdirir və buna əsasən ölkədə iqtisadi siyasəti həyata 

keçirir.Büdcə ölkədə milli gəlirin və ümumi daxili məhsulun (ÜDM) yenidən bölgüsünü həyata keçirir, pul 

vəsaiti fondlarının xərclənməsi istiqamətlərini müəyyənləşdirir, iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən 

tənzimləyicisini həyata keçirir.Dövlət büdcəsinin xərclərinin planlaşdırılması büdcə prоsesinin mühüm tərkib 

hissəsi оlmaqla ümumi dövlət əhəmiyyəti kəsb edən vəzifələrdən biridir.Ümumiyyətlə, büdcə planlaşdırılması 

zamanı aşağıdakı mühüm vəzifələrə diqqət yetirilir:  

 minimum xərclərlə maksimum səmərə əldə etmək;  

 büdcə ayırmalarından məqsədli istifadə olunması;  

 büdcə ayırmalarının geri qaytarılmaması;  

 büdcə, vəsaitlərinin hər hansı bir istehsal (xidmət) göstəricilərinin yerinə yetirilməsi və əvvəcədən 

ayrılmış vəsaitdən istifadə vəziyyətinin (dərəcəsinin) nəzərə alınması və s. 

Vergi siyasətinin həyata keçirilməsinin səmərəli vasitələrindən biri vergi güzəştləridir. Bu onunla 

əlaqədardır ki, tələb olunan şərtlərə cavab verən hər bir fiziki və hüquqi şəxsə vergidən tam və ya qismən azad 

olma hüququ verilə bilər. Dövlət vergi ödəyicilərinə bu və ya digər vergi güzəştlərini verərkən ilk növbədə 

vergi tənzimlənməsinin müxtəlif iqtisadi proseslərə təsirini gücləndirir.Qanun vericilikdə müxtəlif növ və 

formalı sahibkarlıq fəaliyyəti ilə əlaqədar vergi güzəştlərinin edilməsi nəzərdə tutulur. Daha çox istifadə 

olunan vergi güzəştlərindən-gəlirin, mənfəətin və yaxud digər vergiqoyma obyektinin tam və ya qismən 

vergidən azad edilməsi; aşağı vergi dərəcələrinin tətbiqi; ayrı-ayrı sosial qrupların vergiyə cəlb edilməməsi; 
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zərərin növbəti illərin mənfəəti hesabına silinməsi və s.-ni göstərmək olar. Qeyd etmək lazımdır ki, vergi 

güzəştlərinin köməyi ilə bir sıra ölkələrdə kiçik müəssisələrin yaradılması , xarici kapitalın cəlb olunması, 

iqtisadiyyatın sonrakı inkişafı üçün fundamental əhəmiyyətə malik elmi-texniki işlərin hazırlanması, ekoloji 

layihələr və dünya bazarı üçün rəqabət qabiliyyətli məhsulların buraxılmasına imkan verən yüksək 

texnologiyaya malik yeni istehsalların yaradılması stimullaşdırılır. Bundan başqa ayrı-ayrı vergi güzəştlərindən 

iqtisadi və maliyyə böhranlarının nəticələrini yumşaltmaq məqsədi ilə də istifadə edilir.Vergi bazasının 

formalşdırılması da dövlətin vergi siyasətinin əsas vasitəsi sayılır. Müxtəlif kateqoriyalı vergi ödəyicilərinin 

dövlət qarşısında vergi öh dəliklərinin artımı və azalması bu göstəricidən əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Bu da 

iqtisadi inkişafın müvafiq artması (azalması) , istehsalın genişləndirilməsi və investisiya layihələrinin həyata 

keçirilməsi üçün əlavə stimul və ya əksinə, məhdudiyyət yaradır.  

Vergi siyasətinin səmərəliliyi dövlətin onu hansı prinsiplər əsasında həyata keçirilməsindən 

əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. Respublikamızda vergi siyasəti aşağıdakı prinsiplər nəzərə alınmaqla həyata 

keçirilir: 

- vergi siteminin normativ–hüquqi bazasının yaradılması və vergi mədəniy yətinin formalaşdırılması ; 

- vergi ödəyicilərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması və onların hüquqlarının maksimum 

qorunması ; 

- vergi sisteminin idarəetmə orqanlarının fəaliyyətinin digər dövlət orqanlarının fəaliyyəti ilə 

əlaqələndirilməsi ; 

- dövlət vergi xidməti orqanları əməkdaşlarının fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması, onların 

sosial müdafiəsinin təmini ; 

- inkişaf etmiş ölkələrin vergi sisteminin özünü doğrultmuş təcrübəsindən istifadə olunması ; 

- sahibkarlıq və investisiya fəallığını stimullaşdıran, sadə və vergi ödəyicisi tərəfindən başa düşülən 

vergi sisteminin yaradılması . 

Davamlı inkişafın təmin olunması bütün imkanların, o cümlədən iqtisadi imkanların səfərbər 

edilməsini nəzərdə tutur. İqtisadi imkanlar içərisində vergilər-müxtəlif müəssisə və təşkilatlardan, əhalidən 

tutulan tədiyyələr (ödəmələr) özünəməxsus yer tutur. Əslində vergilər sosial-iqtisadi inkişaf vəzifələrinə uyğun 

olaraq, milli gəlirin ədalətlə bölüşdürülməsini və yenidən bölüşdürülməsini təmin edən maliyyə münasibətləri 

formalarından biridir. Vergilərin real vəziyyəti adekvat əks etdirməsi və davamlı inkişafın təmin olunmasına 

yönəlməsi çox vacib məsələ olub, elmi əsaslara istinad edən siyasi iradə tələb edir, başqa sözlə, fəal, mütərəqqi 

vergi siyasəti yeridilməlidir. Bunun üçün ölkədə sosialsiyasi, iqtisadi sabitlik olmalıdır ki, vergi siyasəti 

yetərincə reallaşa bilsin. 

Vergi siyasətinin formalaşması mütləq konkret tarixi şərait, o cümlədən sosial-iqtisadi inkişafın hər 

mərhələsini, daxili və xarici şəraitin xüsusiyyətlərini, dövlətin real iqtisadi və maliyyə imkanlarını nəzərə 

almalıdır. Nəzərdə tutulmuş xərclərin və maliyyə ehtiyatlarının həcminin bir-birindən asılı olması sadəcə 

olaraq maliyyə ehtiyatlığının, normallığın sübutu olmalı və təsərrüfatın bütün mərhələlərində eyni dərəcədə 

saxlanılmalıdır. Əks halda dövlət büdcəsinin kəsiri və dövlət borcları artar, infilyasiya baş verə bilər.Vergi 

siyasətinin formalaşdırılması üçün keçmişin təcrübəsini öyrənmək, dünya təcrübəsi ilə tanış olmaq və 

araşdırmaq çox vacibdir.     Qəbul olunmuş praktikaya görə Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi 

vergi siyasətinin əsaslarını hazırlayaraq onun bir neçə variantını təqdim edir. Təqdim olunmuş təkliflər 

ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilir və ən əlverişli variant hökumətin müzakirəsinə verilir. Hesablamaların 

çoxvariantlığı,çoxlu amillərin nəzərə alınması,vergi tədbirlərinin ölkədəki konkret vəziyyətə 

bağlanması,nəticələrin proqnozlaşdırılması əlbəttə ki,riyazi modelləşdirilmənin,elektron hesablama 

texnikasının geniş istifadəsini tələb edir.Aydındır ki, burada iqtisadi və sosial sahələrdə olan vəziyyət haqqında 

real informasiyanın rolu böyükdür və vergi siyasəti cəmiyyətin həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına şərait 

yaratmalı,sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafına kömək etməlidir. 

Elmi cəhətdən əsaslanmış vergi siyasəti onu düzgün həyata keçirdikdə yüksək nəticələr verir.Maliyyə 

ehtiyatları artdıqca sosial-sfera sahələrinə də ayırmalar artır,xalq istehlakı malları istehsalı çoxalır. 

Dövlət vergi siyasəti istehsaledici qüvvələrin inkişafına və onun ölkədə səmərəli yerləşdirilməsinə 

kömək edir.Dövlətin vergi siyasəti başqa ölkələrlə xarici-iqtisadi əlaqələrin möhkəmkənməsinə,birgə 
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tədbirlərin keçirilməsinə şərait yaradır,çünki elmi-texniki tərəqqinin inkişafı bəzi tədbirlərin təklikdə həyata 

keçirməyə imkan vermir,bu tək dövlətin işi deyil.Vergi siyasətini həyata keçirmək üçün maliyyə 

mexanizmindən istifadə olunur. Bu mexanizm maliyyə münasibətlərinin, üsulların cəmindən ibarətdir və 

həmin üsullar cəmiyyət tərəfindən müsbət iqtisadi və sosial inkişafı üçün şərait yaratmaq üçün istifadə olunur. 

Maliyyə mexanizminə ayrı-ayrı forma və üsullar daxildir və onun strukturu çox mürəkkəbdir. Maliyyə 

qarşılıqlı əlaqələrin çoxluğu mexanizmin forma və üsullarını qabaqcadan müəyyən edir. Dövlət, onun icraedici 

və qanunverici orqanlarının iqtisadi qanunlarını, maliyyə vəsaitinin inkişafını, qarşıda duran məsələləri 

öyrənərkən milli gəlirin, köçürmələrin miqdarını, dövlət vəsaitinin xərclənməsini təyin edir. 

Vergi siyasəti dövlət orqanlarının elmi cəhətdən əsaslandırılmış hüquqi fəaliyyəti kimi geniş təkrar 

istehsalın tələbatını təmin etməlidir. Onun əsas məqsədi vergi ödəyicilərindən vergilərin tutulmasının hüquqi 

qaydalarını təmin etməklə bərabər vergitutmanın təsiri altında formalaşan iqtisadi münasibətlərin hərtərəfli 

qiymətləndirilməsidir. İqtisadi, siyasi və digər fərqlərə baxmayaraq hər bir dövlətin büdcə-vergi siyasəti ilk 

növbədə onunla müəyyən edilir ki, dövlət özü təkrar istehsal prosesinin fəal iştirakçısı kimi çıxış edir. Dövlətin 

əsas məqsədi cəmiyyətin qarşısında duran iqtisadi və sosial məsələlərin həll edilməsidir ki, bu da vergi 

siyasətinin formalaşmasına öz təsirini göstərir. Dövlət büdcədən özünün vəzifə və funksiyalarını həyata 

keçirmək üçün əsas iqtisadi alət kimi istifadə edərək, eyni zamanda iqtisadi və sosial siyasəti həyata keçirir. 

Dövlət büdcəsi vasitəsilə ölkənin sosial sahələrinin maliyyələşdirilməsi təmin edilir; iqtisadi rayonların və 

ayrı-ayrı sahələrin inkişafı tənzimlənir. 

Azərbaycanda da büdcə prosesinin təkmilləşdirilməsi sahəsində mühüm uğurlar qazanılmışdır. 

Bununla yanaşı bazar iqtisadiyyatına keçid dövrünün başa çatması və yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində 

büdcə prosesinin daha da təkmilləşdirilməsi istiqamətində fəaliyyət davam etdirilməlidir.Həmçinin 

respublikamızda vergi sistemi getdikcə daha şəffaf əsaslarda fəaliyyət göstərir, dinc quruculuq məqsədlərinə, 

xalqın maddi və mədəni həyat səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə öz töhfəsini artırmağa çalışır. 

Dövlətimizin vergi siyasəti öz çevikliyi sayəsində daha differensial səciyyə kəsb edir. Vergi siyasətində vergi 

güzəştlərinin genişləndirilməsi meyli də özünü tamamilə doğruldur. 
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Таможенные платежи выполняют различные функции, в том числе фискальную и регулирую-

щую. Фискальная функция сводится к обеспечению поступлений платежей в бюджет, которые в даль-

нейшем направляются на решение важных государственных задач. Суть регулирующей функции, в 

первую очередь, заключается в изменении товаропотока и контроля над ним. 

Можно утверждать, что от приоритетности той или иной функции зависит и направление рабо-

ты по повышению эффективности таможенно-тарифных мер. Из анализа макроэкономических показа-

телей, таких как доля таможенной пошлины в доходной части бюджета, уровень обложения экспортно-

импортных операций и др., можно сделать вывод о том, что в Азербайджане идет смена стратегических 

ориентиров и наблюдается постепенный переход от реализации фискальной к регулирующей функции 

таможенных платежей. 

Таможенный тариф всегда отражает те структурные изменения, которые происходят в эконо-

мической, социальной и финансовых сферах общества, способствуя со своей стороны дальнейшему 

развитию хозяйства страны. Для достижения еще большего экономического роста необходимо принять 

ряд мер по изменению импортного таможенного тарифа. В рамках создания условий для экономиче-

ского роста можно выделить несколько направлений развития таможенно-тарифного регулирования. 
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Одно из основных направлений развития таможенного тарифа в Азербайджане - оптимизация 

абсолютного размера ставок таможенных пошлин. 

Практика свидетельствует, что высокие ставки пошлин эффективны лишь в том случае, когда 

необходимо ограничить ввоз тех или иных товаров, т.е. необходима адресная протекционистская защи-

та. Если такая цель не ставится, высокие ставки способствуют увеличению масштабов уклонения от 

уплаты таможенных платежей недобросовестными участниками ВЭД и в, конечном итоге, приводят к 

сокращению сумм таможенных платежей. Относительное снижение уровня ставок пошлин благопри-

ятно сказывается на внешнеэкономической деятельности и позволяет увеличить поступления в бюд-

жет. 

Сегодня актуальным вопросом является активизации ввоза в Азербайджан технологического 

оборудования ввиду высокой степени износа основных фондов на большинстве отечественных пред-

приятий. Следует отметить, что в Азербайджане некоторые виды оборудования не производятся, но 

крайне необходимы для технического переоснащения азербайджанских предприятий до современного 

технологического уровня. Поэтому необходимо снижение (а возможно, и полная отмена) таможенных 

пошлин на импортируемое технологическое оборудование, особенно на уникальное, не производимое в 

Азербайджане. В последние годы правительство предприняло определенные шаги в этом направлении, 

так с 18 октября 2006 года были снижены до 0% ставки ввозных таможенных пошлин в отношении 29 

наименований названного оборудования. 

В целом при разработке предложений по уровню ставок ввозных таможенных пошлин целесо-

образно исходить из следующих положений: 

- соблюдения принципа эскалации таможенного тарифа, заключающегося в том, что ставки 

ввозных таможенных пошлин на большинство готовых изделий должны быть выше ставок на сырье 

или комплектующие элементы, из которых они изготавливаются; 

- необходимости обложения минимальными ставками ввозных таможенных пошлин технологи-

ческого оборудования и сырьевых материалов, производство которых в Азербайджане отсутствует и в 

ближайшей и среднесрочной перспективе не планируется. 

Анализ показывает, что на современном этапе созрели предпосылки для экономического обос-

нования ставок таможенных пошлин, поскольку фискальная функция таможенного тарифа в Азербай-

джане теряет свою актуальность. Сегодня у государства появляется потребность в более эффективном 

использовании таможенного тарифа и механизме его функционирования с целью повышения уровня 

тарифной защиты. 

Очень важно провести научно обоснованный анализ состояния отраслей и выбрать те из них, 

которые нуждаются в защите. Следует отметить, что совокупная конкурентоспособность конечной 

продукции не только складывается из ее собственной конкурентоспособности, но и зависит от проме-

жуточных продуктов, тарифная защита которых тоже должна быть на определенном уровне. Таким об-

разом, необходимо обратить внимание на тарифную эскалацию. В Азербайджане, тарифная эскалация 

находится на относительно низком уровне по сравнению с другими странами. Эскалация азербайджан-

ского таможенного тарифа по некоторым отраслям в несколько раз меньше той, что используется в 

развитых странах. Активное применение эскалации таможенного тарифа сегодня фактически не при-

меняется из-за незначительного наличия отраслей с низкой степенью обработки сырья, которые нуж-

даются в тарифной защите. .[1, c. 76] 

Однако выход видится в увеличении разрыва в обложении сырья и полуфабрикатов. Для сти-

мулирования переориентации производства на готовую продукцию возможно использование эскалации 

на этапе полуфабрикат - готовая продукция. 

Важным требованием к разработке эффективного механизма таможенно-тарифного регулиро-

вания является постоянный мониторинг и анализ последствий изменения ставок таможенного тарифа. 

Такой анализ дает возможность проводить изменение системы под воздействием изменения тарифных 

ставок, судить о потребительской и производственной эластичности при вариации таможенного тари-

фа. Если производство и потребление обладают высокой степенью эластичности к изменениям тамо-
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женного тарифа, то это позволяет говорить о возможности промышленного роста. Таким образом, бу-

дет достигнут регулирующий эффект от изменения ставок таможенного тарифа. В противном случае 

можно говорить о преобладании фискальной функции таможенного тарифа перед регулирующей и 

протекционистской вне зависимости от уменьшения относительной доли таможенных платежей в до-

ходах государственного бюджета. 

В настоящее время все развитые страны используют унифицированную гармонизированную 

систему. Азербайджанская Республика для учета своих интересов может использовать детализацию на 

уровне национального 10-го знака Товарной номенклатуры. Именно, на уровне которого можно и нуж-

но выделять товары, играющие важную роль на внутреннем потребительском или производственном 

рынках. Такая детализация позволит обеспечить дополнительную тарифную защиту необходимых то-

варов. В ряде случаев, когда необходимо обеспечить ввоз товаров, детализация даст возможность обес-

печить их свободный ввоз с целью использования на внутреннем рынке. 

Следующим направлением совершенствования таможенно-тарифного регулирования ВЭД яв-

ляется совершенствование механизма определения и контроля таможенной стоимости товара. В регу-

лировании внешней торговли таможенной стоимости отводится важная роль, поскольку она представ-

ляет собой основу расчета таможенных платежей. Таможенная стоимость товаров определяется декла-

рантом по методам, установленным в Законе Азербайджанской Республике "О таможенном тарифе" и 

заявляется в таможенный орган при декларировании товаров. Заявляемая декларантом таможенная 

стоимость и предоставляемые им сведения, относящиеся к ее определению, должны основываться на 

достоверной, количественно определяемой и документально подтвержденной информации. [2 ст.14]. 

Однако недобросовестные участники ВЭД стремятся занизить таможенную стоимость для ухо-

да от уплаты таможенных платежей. 

Правила оценки товаров в таможенных целях, используемые в Азербайджанской Республике, 

базируются на нормах международного законодательства, но недостаточно эффективны. Комплекс до-

полнительных мер по контролю за достоверностью заявляемых сведений о таможенной стоимости при 

импорте товаров весьма ограничен и сводится, главным образом, к анализу баз данных о стоимости 

товаров на мировых рынках, торговых площадках других государств или каталогов товаров на внут-

реннем рынке. 

На наш взгляд, в современных условиях, в целях предотвращения декларирования фальсифици-

рованных сведений о перемещаемых товарах необходимо использование объективных источников це-

новой информации, организация эффективного международного и межведомственного информацион-

ного обмена. Это позволит существенным образом повысить результативность администрирования та-

моженных платежей при ввозе товаров и усилить их роль в повышении конкурентоспособности стра-

ны. 

Необходимо не только создать базу данных справочных цен, но и обеспечить ее использование 

в автоматизированном режиме в ходе таможенного оформления. 

Система должна работать по следующему алгоритму. Вначале декларант заявляет свою стои-

мость таможенному инспектору и тот сверяет ее с базой. При отсутствии значительных отклонений 

товар продолжает оформляться. В случае значительных расхождений требуется представление допол-

нительных документов, подтверждающих цену товара. 

Для развития информационного обмена необходимо регламентировать правоотношения с та-

моженными службами других стран. Следует заключить соглашения о предварительном предоставле-

нии информации. Ключевым моментом является то, что обмен должен происходить в онлайновом ре-

жиме, то есть информация должна поступать до таможенного оформления груза в Азербайджане. 

Реализация указанных мероприятий позволит увеличить перечисляемые в государственный 

бюджет таможенные платежи за счет роста индекса таможенной стоимости ввозимых на таможенную 

территорию Азербайджанской Республики товаров. 

Еще одной возможной мерой решения данной проблемы может быть переход от использования 

адвалорной и специфической ставок пошлин к комбинированной (смешанной) видов ставок, которые 
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нашли широкое применение в развитых странах. Применение в среднесрочной перспективе данной 

ставки неизбежно, поскольку именно этот вид ставок является одним из наиболее эффективных 

средств борьбы с занижением причитающихся к уплате сумм таможенных платежей за счет умышлен-

ного занижения стоимости товаров. 

Другим приоритетным направлением работы является активное введение особых видов по-

шлин: антидемпинговых, специальных, компенсационных - и расширение практики применения сезон-

ных пошлин. 

До настоящего времени на практике в Азербайджане особые пошлины, взимаемые сверх ставок 

действующего таможенного тарифа или в ответ на дискриминационные действия, не применялись. 

Расширение практики применения сезонных пошлин, например, на сельскохозяйственные това-

ры с короткими сроками хранения, позволяет избежать причинения возможного ущерба рынкам от-

дельных товаров. 

Международный опыт свидетельствует, что сезонные пошлины нашли очень широкое распро-

странение в большинстве зарубежных стран, активно проводящих сельскохозяйственную политику, 

связанную с поддержкой национальных производителей. 

Приоритетным направлением работы по совершенствованию системы таможенного регулиро-

вания ВЭД следует назвать установление дифференцированных по своему уровню ставок ввозных та-

моженных пошлин, применяемых в отношении целого ряда комплектующих элементов, предназначен-

ных для промышленного изготовления отдельных товаров. 

Необходимо дифференцировать размер ставок ввозных таможенных пошлин в отношении ком-

плектующих элементов для промышленной сборки телевизоров, оргтехники и кондиционеров. Ком-

плектующие, используемые для прочих целей, можно облагать ставкой пошлины, применяемой для 

готовых изделий, а в отношении комплектующих для промышленной сборки вводить пониженную 

ставку. 

Принятие данных предложений позволит, с одной стороны, в значительной степени снизить ко-

личество нарушений таможенных правил, имеющих место при ввозе указанных товаров, сделав такие 

нарушения экономически нецелесообразными, а с другой стороны, обеспечить благоприятные условия 

для деятельности существующих и развития новых отечественных предприятий, работающих в этой 

области. 

Предложение о проведении дифференциации ставок на комплектующие в настоящее время реа-

лизовано лишь частично. Осуществлена отдельная детализация номенклатуры указанных товаров, од-

нако и комплектующие для промышленной сборки, и прочие комплектующие элементы облагаются 

таможенными пошлинами в одинаковом размере. 

Следует отметить, что классификация товаров по принципу их целевого использования имеет 

широкое распространение в международной практике. В таможенном тарифе стран ЕС на протяжении 

длительного времени используется дифференциация ставок ввозных пошлин на комплектующие эле-

менты, предназначенные и не предназначенные для промышленной сборки. При этом комплектующие, 

используемые в промышленности, оформляются в льготном режиме - по сниженной ставке таможен-

ной пошлины. Данный подход выражает государственную политику в отношении стимулирования 

производства на территории ЕС, позволяя развивать соответствующие отрасли промышленности. 

Хотелось бы отметить, что практическая реализация перечисленных мер позволит сформиро-

вать подобающую систему таможенно-тарифного регулирования в контексте вступления Азербайджа-

на в ВТО и усилить тарифную защиту национальных товаропроизводителей в соответствии с междуна-

родными экономико-правовыми требованиями. 
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SİYASİ REALİZM NƏZƏRİYYƏSİ: YARANMASI,  İNKİŞAF MEYLLƏRİ  

VƏ İDEOLOJİ ƏSASLARI 

 

Məqalə dünya siyasətinin ideoloji əsasını təşkil edən, beynəlxalq münasibətlərdə aparıcı 

cərəyanlardan olan siyasi realizmdən bəhs edir. Qədim yunan filosolarının siyasi görüşlərindən tutmuş 

neorealistlərin ideyalarınadək siyasi realizmin keçdiyi inkişaf yolu araşdırılmışdır. Siyasi realizmin əsas 

prinsipləri və postulatları geniş şəkildə tədqiq olunmuşdur. Məqalədə həmçinin realizmin nümayəndələrinin 

dövlət, cəmiyyət və şəxsiyyətin təhlükəsizliyinə dair fikir və ideyaları müqayisəli şəkildə təhlil olunmuşdur. 

Açar sözlər: siyasi realizm, klassik realizm, neorealizm, milli güc, milli mənafe, potensial maraqlar, 

dövlətin  təhlükəsizliyi   
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ТЕОРИИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗМА: СОЗДАНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ  

РАЗВИТИЯ И ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Текст статьи о теории политического реализма, который в настоящее время ведущим в обла-

сти международных отношений и мировой политики. Идеология базы и развитие политического реа-

лизма исследуется от теории древних греческих философов до идеологии неореализма. Основные 

принципы политического реализма и постулаты были тщательно изучены. Проведен сравнительный 

анализ отдельных мыслей и идей представителя этого теории о безопасности государства, общества 

и личной анализируется в статье тоже. 

Ключевые слова: политический реализм, классический реализм, неореализм. национальная 

власть, национальный интерес, потенциальные интересы, государственный безопасность 

 

Konul SHIKHIYEVA, 
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THE THEORY OF POLITICAL REALISM: CREATION, DEVELOPMENT  

TRENDS AND IDEOLOGICAL BASE 

 

The text of article is about the theory of political realism, which nowadays leading in international re-

lations and the world politics. The ideology base and development of political realism is investigated from the-

ory of ancient Greek philosophers until ideology of neorealist. The basic principles of political realism and 

postulates have been studied extensively. The comparative analysis of the individual thoughts and ideas of this 

theory’s represents about the security of state, society and personal is analyzed in article too. 

Keywords: political realism, classic realism, neorealism. national power, national interest, potential 

interets,  state security 

 

 

I və II Dünya müharibəsinin fəlakətli nəticələrindən sonra sosial elmlərdə beynəlxalq münasibətləri  və 

beynəlxalq siyasəti təhlil etmək üçün yeni metodlar yarandı. Qərb siyasi fikrində iki yeni məktəb- siyasi 

idealizm və milli sosializm (faşizm) iki dünya müharibələri dövründə beynəlxalq münasibətlərin şərhində 

aparıcı  nəzəriyyələrə çevrildi. Hər iki məktəb siyasətə istiqamətlənsə də, lakin tam fərqli nəticələrə meydana 
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gəldi: siyasi idealizm növbəti bir beynəlxalq  -münaqişənin qarşısının necə  alınması məsələsi, milli sosializm  

isə  milli  dövlətin  təsdiqi  və  quruculuğu  məsələsi üzərində araşdırmalar aparırdı. 

Müxtəlif formalarda təzahür edən siyasi idealist  baxışlara görə, insanlar təbiətcən, bütövlükdə, 

yaxşıdır: həm özlərinin, həm də başqa fərdlərin xeyrini  güdürlər. Əksər siyasi idealistlər müharibə və 

beynəlxalq münaqişələrin səbəblərini insan təbiətinə məxsus eqoizmdən, təcavüzkarlıqdan yaxud ağılsızlıqdan 

çıxış  edən  baxışları rədd edirdilər. Siyasi idealistlər əksər hallarda inanırdılar ki, dünya miqyasında qurulmuş 

pis ictimai-siyasi strukturlar və institutlar fərdlərin  pis  davranışlarının əsas səbəbidir. Buradan da belə bir 

nəticə çıxarırdılar ki, müharibə heç də labüd deyildi, çünkü onu pis sosial-siyasi strukturlar, təsisatlı qurumlar 

və təşkilatlar yaradır. Deməli, siyasi idealistlərə görə uyğun  sosial strukturlar yaradılsaydı, onda  müharibənin 

də qarşısı alınmış olardı. Ümumiyyətlə, siyasi idealist baxışlara gorə hər bir dövlətin  daxili siyasi fəlsəfəsi 

onun xarici siyasətinin məqsədi olmalıdır. Siyasi idealizmi fəqləndirən əsas cəhətlərdən biri onun sosial-siyasi 

tərəqqiyə inamı idi. Bəzi ekspertlər siyasi idealizmin uğursuzluğunu ideyalarının universallaşa bilməməsində, 

zamanın yetərsizliyində, digər ekspertlər isə bu uğursuzluğun əsas səbəbini siyasi idealizmin dünyagörüşünün 

səhv və sadəlövh olmasında görürlər (3, s.118). 

1930-cu ilin ortalarında dünyada qlobal hərbi toqquşmanın yaxınlaşması hiss olunurdu. İkinci dünya 

müharibəsinin başlanğıcı ABŞ siyasi elitasında güc üsuluna üstünlük verənlərin mövqeyini möhkəmləndirdi. 

Bu cür «realist» baxışlar keçmiş filosoflar Makiavelli, Hobbs və başqalarına aid idi. Realist yanaşmanın 

mahiyyəti ondan ibarət idi ki, dövlətin xarici siyasəti əxlaq və hüquq normaları ilə deyil, güc və hərbi qüvvə ilə 

müəyyən edilir. ABŞ-da siyasi realizm məktəbinin banisi Hans Morgentau (1904-1980) hesab edilir. O hesab 

edirdi ki, beynəlxalq siyasət də hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir sahəsidir. Morgentau məşhur siyasi real-

izm tezisini formalaşdırmışdır. Bu tezisin məzmunu ondan ibarət idi ki, xarici siyasət güc və müdafiə olunan 

milli maraqlara söykənməlidir. Ona görə də «milli maraq» və «milli güc» Morgentau ilə yanaşı Amerika siyasi 

realizm məktəbinin görkəmli nümayəndələri Kennanın, Tomsonun, Marşallın, Hallenin, Şumanın və 

digərlərinin diqqət mərkəzində durmuşdur (4, s.178). 

II Dünya müharibəsindən sonra  ABŞ-da görkəmli  diplomatlar və dövlət  xadimləri Hans Morgentau, 

Reynhold Nibur, Corc Kennan, Henri Kissincer və başqaları tərəfindən dəstəklənən siyasi realizm idealistlərin 

insan təbiətinin yaxşı olması barədə əsas ontoloji prinsiplərinə qarşı çıxaraq təsdiq edirdilər ki, adamlar 

təbiətcən heç də yaxşı, yaxud xeyirxah deyildir Ən yaxşı halda insan pis və yaxşı olmaq  üçün  bərabər bacarıq 

və gücə malik olmalıdır. Əks təqdirdə  adamların instinktiv istəkləri və arzuları birinin  digərinin üzərində 

hökmranlıq etməyə sövq etdirir. Buradan belə bir nəticə gəlinir ki, müharibə həmişə  mümkündür və əksər 

hallarda onun baş vermə ehtimalı yüksəkdir. Elmi ədəbiyyatda həmçinin realpolitik termini altında tanınan bu 

dünyagörüşü siyasəti və diplomatiyanı əsasən hakimiyyətlə, praktiki və maddi amillərlə əlaqələndirir. Bu 

baxımdan bu nəzəriyyədə ideoloji,  etik-əxlaqi  amillər ikincidərəcəli sayılır,yaxud da inkar edilirdi. Başqa 

sözlə, Qərbi Avropada realpolitik  realizm və praqmatizmin fəlsəfi prinsipləri üzərində köklənirdi.  Lakin 

siyasi nəzəriyyə keyfiyyətində realpolitik nəzəriyyəçiləri ideal normaları, əxlaqi prinsipləri deyil, milli dövlət 

maraqları, hakimiyyət düşüncəsi yaxud faydalılıq prinsiplərini vurğulayırdılar. Daha konkret ifadə etsək, 

realpolitik, yaxud siyasi realizm milli dövlət maraqlarının müdafiəsi və təhlükəsizliyini dövlətin birbaşa 

məsuliyyəti hesab edir: hər bir dövlət öz müdafiəsini və təhlükəsizliyini təmin etmək üçün məsuliyyət daşıyir. 

Dövlətin təhlükəsizliyini möhkəmləndirmək məqsədi ilə kollektiv təhlükəsizlik, ən azında nəzəri 

planda da olsa da ittifaq  dövlətlərinin  və beynəlxalq  təşkilatların  gündəminə  daxil  oldu. Lakin  kollektiv 

təhlükəsizlik  praktikada çox vaxt belə bir təminatı verə bilmirdi. Realpolitiklərin fikrincə, sülhə heç vaxt 

təminat verilə bilməz. Lakin dünyada milli siyasətlər  realpolitik dünyagörüşünə əsaslansaydı, o halda 

beynəlxalq  aləmdə sülhə  nail olmaq  olardı. Belə ki, öz təhlükəsizliyinə və eqois  maraqlarına    təminat   

axtaran   müxtəlif  dövlətlər  arasında yaranacaq siyasi tarazlıq nəticəsində həmin dövlətlər  hər hansı  daha 

güclü bir dövlətə  qarşı  ittifaqda birləşə bilərdi. Beləliklə, siyasi realizm müxtəlif variantlarda təzahür etsə də, 

o, xarici siyasətin daxili siyasətdən üstünlüyünü, iri  miqyaslı, nizamlı  və  bacarıqlı hərbi  gücün, intizamlı 

milli  ordunun saxlanmasını müdafiə edir, millətçiliyi  xüsusi  vurğulayır. Həmçinin beynəlxalq siyasətin 

subyektləri kimi milli dövlətlərə  üstünlük verilir:  unitar subyektlər olaraq  dövlətlər  vahid qərar qəbul etmə 



228 
 

və icra sisteminə malik  olmalıdır, çünki  dövlətlərin  fəaliyyətləri əsasən rasional mahiyyət  daşıyır və  bu  

səbəbdən  də  milli  təhlükəsizlik  ən  əhəmiyyətli beynəlxalq siyasi məsələyə çevrilir (10, s.13-14). 

Belə bir faktı da qeyd  etmək  lazımdır ki, II Dünya müharibəsindən başlayaraq siyasi realizm, yaxud 

realpolitik dünyagörüşü  Şimali  Amerika dövlətlərində   dominant  ideologiyaya  çevrildi.  Cimmi  Karter  və  

Bill Klinton istisna olmaqla, amerika prezidentləri öz siyasətində realpolitik konsepsiyasına əsaslanırdılar. 

Əlbəttə, buna  parallel olaraq  Amerikanın elmi-ictimai, dövlət  və siyasi dairələrində realpolitikin əsas 

müddəalarını təftiş  edən,  hətta əsaslı  surətdə  şübhə  altına  alan  təlimlər də yaranmağa başladı.  Beləliklə, bu  

qısa  tarixi siyasi araşdırmadan sonra belə  bir  ümumi nəticəyə gəlmək olar ki, siyasi realizmin, klassik və 

neorealizm də daxil  olmaqla, dövlət, siyasət və hakimiyyət konsepsiyalarında müqayisəli oxşar  cəhətlərin 

çoxluğu həmin  siyasi  doktrinanın qərb siyasi fəlsəfəsi fikrində, ən  azı, Fukidid,  Makiavelli və  Hobbsun 

şəxsində  öz  sələfləri,  Tomas   Hobbs, Morgentau, neorealizmin timsalında isə xələfləri vardır. 

Tarixi,  siyasət  haqqında elmin  metodoloji prinsiplərini əsaslandırarkən müxtəlif   məktəblər,  

nəzəriyyələr  empiriya  və nəzəriyyənin qarşılaşdırılmasına istinad nöqtələri kimi  yanaşırdılar. Bu baxımdan 

qeyd  etdiyimiz metodoloji pluralizmi nəinki Platon və Aristotelin, hətta  ―tarixin atası‖  Herodotun və  ―siyasi  

realizmin atası‖ Fukididin müqayisəsindən də aydın seyr etmək mümkündür. Fukididi, həmçinin, ―elmi tarixin 

atası‖  hesab etmək olar, çünkü onun metodu ilk dəfə, qismən də olsa, miflərdən və tanrıların müdaxiləsindən  

azad olaraq sırf empirik faktları səbəb-nəticə əlaqələri açısından analiz   edirdi. Dövlətlər  və  millətlər  

arasında  münasibətləri ədalət prinsipinə görə deyil, güc prinsipinə əsasən şərh etdiyindən o, həmçinin siyasi 

realizm məktəbinin banisi kimi tanınır. Dövrünün digər klassik siyasi nəzəriyyəçiləri kimi Fukidid siyasətin 

əxlaq məsələləri ilə bağlı olduğunu etiraf edirdi, lakin onun üçün daha əhəmiyyətli məsələ gücü həlledici amil 

hesab edən dövlətlər  arasındakı münasibətlərin ədalət normalarına əsasən tənzimlənməsindən ibarət idi. 

Fukidid Tarix əsəri sadəcə tarixi faktların xronologiyasından ibarət olmayıb, müəllifin nəzəri və metodoloji 

mövqeyini ifadə edən bir mükəmməl  əsərdir (11, s.342). Tarixdə realizm, bir tərəfdən, Afinalıların 

müharibədən bir az əvvəl Spartada başlanmış debatlarda etdiyi ilk çıxışlarında, digər tərəfdən, realist 

perspektiv Fukididin Peloponnes müharibəsinin  izahına yanaşma tərzində,  həmçinin  məşhur  ―Melian  

Dialoqu‖-nda  Afina  səfirlərinin çıxşlarında və nitqlərində öz ifadəsini tapırdı. Bu baxımdan, biz güman edirik 

ki, siyasi realizm ənənəsinin bir sıra əhəmiyyətli ideyalarını (insan təbiəti və struktur yanaşma, hakimiyyət və 

konflikt, əxlaq və elmi metodologiya   və   s.)   həmin   ideyaların   sələfi   Fukididin   (həmçinin Makiavelli, 

Hobbs və b.) realist ideyalar dünyası ilə müqayisə etmək metodoloji cəhətdən daha məhsuldar olardı. 

Birincisi, beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi insan təbiəti ilə bağlı konsepsiyalardan istinad nöqtəsi 

kimi çıxış edir: adamların təbiətcən öz şəxsi maraqlarını və mənfəətini güdən eqoist varlıq olduğunu o 

dərəcədə vurğulayır ki, nəticədə şəxsi mənfəət əxlaq prinsiplərini üstəliyir. Eyni ilə Spartadakı debatlarda 

afinalılar təsdiq edirdi ki, eqoist məqsədlər əxlaqdan üstündür, çünki doğru və səhv,xeyir və şərlə bağlı 

düşüncələr ―adamları, imkanlarını daha da genişləndirmək və daha da möhkəmləndirmək üçün, super gücün  

onlara verdiyi imtiyazlardan heç vaxt əl çəkməyə məcbur etməyibdir‖. İkincisi, həm klassik realistlər, həm də 

neorealistlər dövlətsizliyi yaxud anarxiyanı beynəlxalq siyasi nəticəlcərin əsas  determinantı  hesab  edirdi.  

Ümumi qayda-qanunların  və  ümumi hakimiyyətin həyata keçirilməsi mexanizminin olmaması onu göstərir 

ki, beynəlxalq arena sadəcə ―özünəyardım‖  sistemidir: hər bir dövlət yalnız öz mövcudluğuna cavabdehdir, öz 

maraqlarını azad şəkildə müəyyən edir və hakimiyyətə yiyələnir. 

Beləliklə, anarxiya elə bir situasiya yaradır ki, həmin situasiyada güc dövlətlərarası  münasibətlərin  

formalaşmasında  əsas rolu oynayır. Melosda afinalı səfirlər də belə bir fikri vurğuluyurdu ki, nizam-intizam 

yarada biləcək ümumi hakimiyyət və səlahiyyətlər olmadan ―müstəqil dövlətlər  yalnız  güclü  olduğu  halda 

məhv  olmayıb  sağ  qala  bilərlər. 

Üçüncüsü, realistlər beynəlxalq münasibətlər  sistemini anarxiya hesab etdiyindən, buna adekvat 

olaraq dövlət təhlükəsizliyini əsas problem kimi nəzərdən keçirir. Təhlükəsizliyə nail olmaq məqsədi ilə 

dövlətlər öz hakimiyyətini və gücünü   artırmağa  çalışır,  potensial  rəqiblərini, təcavüzkarı   cilovlamaq   

yaxud   qorxutmaq   niyyəti   ilə   siyasi   tarazlıq yaratmağa cəhd edirlər. Müharibələr ondan ötrü aparılır ki, 

rəqib dövlət hərbi  cəhətdən  daha  da  güclü  olmasın.  Fukidid Peloponnes müharıbəsinin bilavasitə 

səbəblərini yaxşı fərqləndirirdi, lakin müharibənin real səbəbini hər hansı bir konkret hadisədə görmürdı, 
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əksinə, səbəbi iki hərbi blok, afinalıların başçılıq etdiyi  Deloss  Liqası  və spartalıların rəhbərliyi altındakı 

Peloponnes Liqası arasında hərbi gücün dəyişən nisbətində və bölgüsündə görürdü. 

Afinanın gücünün artması spartalıları öz təhlükəsizliyi ilə əlaqədar qorxuya   salırdı   və   beləcə   

onları müharibə etməyə təhrik edirdi. 

Dördüncüsü, ümumiyyətlə realistlər beynəlxalq siyasətdə əxlaqı amillərə şübhə  ilə yanaşır, əxlaqı 

tədric edir, əxlaq və siyasi fəaliyyət arasında konfliktin movcudluğunu, dövlət əxlaqının ənənəvi əxlaqdan 

fərqləndirilməsini, əxlaqın dövlət  davranışına tabe edilməsini iddia edirlər. Həqiqətən, ―Melian Dialoq‖nda 

dövlətlər arasında etik normaların inkar edilməsi faktı öz əksini tapır.  Burada  afinalıların e.ə.416-cı ildə 

Melos adasının işğal etməsi  təsvir edilir. Afinalı  elçilər meloslulara olum və ölüm arasında seçim etməyi 

təklif edir, başlanğıcdan ədalət hisslərinə müraciət etməyi deyil, sağ qalmağı haqqında düşünməyi məsləhət 

görürdü.  Elçilərin sözlərinə görə: ―Hər ikimiz bilirik ki, adamlar arasında mübahisələrdə ədalətli qərarlar o 

zaman qəbul edilir ki, tərəflər bərabər surətdə buna məcburdur. Bir halda ki bir tərəf daha güclüdür, o, 

bacardıqca daha çox qazanır, və zəif tərəf bu şərti olaraq qəbul etməlidir (3, s.123). 

Burada  ―bərabər məcbur olmaq‖ fadəsi  qanunun  gücünə   tabe olmaq, beləliklə, ümumi qanunverici 

hakimiyyətə tabe olmağı bildirir. Bu ümumi cəhətlərdən  çıxış edib,  klassik və neorealizmin müqayisəsini 

bundan sonra insan təbiəti, sosial strukturun rolu, hakimiyyət və münaqişə, əxlaq və siyasət kimi məsələlərin  

şərhləri üzərində dayanmaq məqsədəmüvafiqdir.  Hans  Morgentau  ―Dövlətlər (millətlər) arasında siyasət: 

hakimiyyət  və sülh  uğrunda  mübarizə‖  adlı tanınmış əsərində siyasi realizmin altı əsas prinsipini müəyyən 

edirdi. Bu barədə  bu fəsil ikinci praqrafinda geniş məlumat verəcəyimizdən bunun üzərində bu paraqrafda bir 

o qədər dayanmayacağıq.  

Makiavelli realizmi Morgentau və digər   klassik   realistlərin baxışlarına ciddi  təsir  göstərmişdi, lakin 

onun ―sadə‖ realizmini Morgentaunun son dərəcə abstrakt və spekulyativ realizmi ilə müqayisə edərkən 

axırıncının modern realist  ənənə kimi  II Dünya müharibəsindən sonra,  hətta  soyuq   müharibə illərində  

dünya siyasətini  və  beynəlxalq münasibətlər sistemini şərh edən edən ən təsirli və nüfuzlu nəzəriyyə kimi 

qəbul  etmək  zəruridir.  Modern  siyasi  realism,  hər  şeydən öncə,  anti-utopiya idi. Morgentau həmin 

məktəbin əsas ideyası ilə bağlı  yazırdı: ―Modern realist  mövqe haqqında ilk qeyd  olunası cəhət onun güclü  

anti-utopiya ruhunda  olmasıdır‖. Morgentaunun verdiyi şərhdən  məlum  olur  ki,  bu nəzəri məktəb əsasən 

aşağıdakı ideyadan çıxış edir:  

-Rasional baxımdan qeyri-kamil  dünya   insan    təbiətinə   məxsus    qüvvələrin   nəticəsidir. Dünyanı  

kamilləşdirməkdən ötrü  həmin  qüvvələrə   qarşı  getmək  deyil, əksinə onlarla işləmək lazımdır. 

- Mahiyyət etibarı  ilə bu, zidd  maraqların və onlar  arasında münaqişələri dünyasıdır, burada əxlaqi 

prinsiplər heç vaxt tam surətdə həyata keçirlə bilməz, ən yaxşı halda maraqların tarazlaşdırılması  və  

münaqişələrin qeyri-müntəzəm surətdə tənzimlənməsi vasitəsi ilə onlara yaxınlaşmaq olardı. 

-Beləliklə, bu məktəb qarşılıqlı məhdudiyyət və qarşılıqlı tarazlıq sistemində bütün pluralist 

cəmiyyətlər  üçün universal bir prinsipi görürdü.  Mücərrəd  prinsiplərə deyil, tarixi presedentlərə daha çox 

müraciət edirdi və mütləq xeyri deyil, nisbi şərin seçilməsinə istiqamətlənirdi (9, s .10). 

Makiavelli, həmçinin, təbiət və cəmiyyətin təkamülü ideyasını, xristianlığın tarixin fəlsəfəsi ilə 

əlaqədar  ortaya qoyduğu teoloji konsepsiyanı təkzib edərək, insan və dövlətlərin yaşadığı ümumi sabit 

qanunların dialektik vəhdəti barədə fikirlər irəli sürüdü: ―Bəşəri hadisələrin  tarixi  gedişi  barədə  düşünərkən 

belə bir qənaətə gəlirəm  ki, dünyanın vəziyyəti,  bütövlükdə, dəyişməz  qalır və onda mövcud olan xeyir   

həmişə  şərı  tarazlaşdırır;  adət-ənənələri   bir  birindən  fərqlənən qədim dövlətlərin tarixindən bildiyimiz 

kimi, bu xeyir və şər bir ölkədən digərinə keçdikdə dəyişir,  lakin  dünya, geniş  mənada,  dəyişməz  qalır‖. 

Siyasi realizmin birinci prinsipinə görə, ―siyasət də cəmiyyət kimi kökləri insan təbiətində rişə  salmış  

obyektiv qanunlar tərəfindən idarə olunur. İnsan    təbiəti   isə   qədim    dövrlərdən    necə   vardısa,  indi   də,   

əsasən dəyişməzdir:  insan həmişə  eqoist,  öz  maraqlarını və  mənfəətini  güdən siyasi  heyvandır‖. 

Morgentaunun formalaşdırdığı bu  prinsip ,əslində,  Makiavellinin ideyalarını bir az da gücləndirir. 

Makiavelli  ―Hökmdar‖ əsərində  yazırdı:  ―Adamlar  haqqında  ən  ümumi  şəkildə  bunu  demək  olar: 

onlar  naşükür,  qeyri-royal, qeyri-səmimi   və yalançıdırlar, təhlükə   olanda  qorxacaq,  xeyrini   güdəndə 

tamahkardırlar....(5, s.66). Əlbəttə, Makiavelli adamların şərə meyilli  olmalarını yaxşı anlayırdı. İnsan  təbiəti 
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haqqında Hobbsun fikri Makiavellini tamamlayırdı, lakin  Hobbs İngiltərədə  vətəndaş   müharibəsi və 

respublikaçılıq ideyasının süqutu zamanında yazdığı üçün  insan təbiətində daha çox qəddarlığı və  vəhşiliyi  

vurğulayırdı. O, ―Leviafan‖ əsərində yazırdı: ―Əgər iki şəxs eyni  şeyi arzu  edirsə,  lakin hər ikisi eyni 

zamanda ondan faydalana bilmirsə, onlar bir birilə düşmən olurlar. 

Təbii  halda yaşayanda fərdlər daim bir birilə müharibə edirdilər, həqiqəti yalandan seçə bilmirdilər və 

onların həyatı  ―tənha, kasıb, acınacaqlı,  vəhşi  və  qısa  idi‖.   Hobbs  insan  təbiətinə  sosietal  analizi tətbiq  

edirdi  və  əsas  nəticə  kimi  təbii   halı   anarxiya  adlandırırdı. 

Beləliklə, Hobbs   Fukididlə,  Makiavelli  və  neorelistlərlə  həmfikirdir:  o, təsdiq edirdi  ki,  müharibə  

vəziyyətindən   yaxa   qurtarmaqdan  ötü obyektiv fundamental təbiət qanunlarıni qəbul etmək lazımdır. 

Düzdür, Makiavelli fərdlərin təbii mühiti yaxud halı  ilə bağlı  heç də Hobbs kimi eyni  cür düşünmürdü. İsai 

Berlinin  qeyd  etdiyi  kimi, Makiavelli ―bütün insan  fəaliyyətini təbii harmoniya halına gətirən hər hansı  bir  

gizli  əlin mövcudluğu‖ ideyası ilə razı deyildi və bu səbəbdən də təbii sülhlə  bağlı liberal   anlayışı  boş   

buraxırdı.  Beləliklə,   klassik   realistlər   Fukidid, Makiavelli  və  Hobbs   insan   davaranışını  idarə   edən   

qanunların,  bu spesifik strukturun, beynəlxalq münasibətlər sistemində əhəmiyyətini qəbul edirdi, lakin 

neorealistlərdən fərqli olaraq insan təbiətini həmin strukturun mühüm aspekti hesab  edirdilər.  Bunun əksi 

olaraq, neorealistlər  insan  təbiətinin  rolunu azad   buraxıb,  ―yuxarıdan  aşağıya analiz‖ prinsipini əsas 

tutaraq beynəlxalq sistemdə sosial-siyasi strukturların, fərdlərin təbiətinə nisbətən,  dövlətlərarası 

münasibətlərdə daha çox aparıcı  rol  oynadığını iddia edirlər. Neorealist Kennet Volts klassik nəzəriyyəçiləri, 

individual sistemin, yəni insan  varlıqlarının, fərdi ünsürlərin rolunu vurğuladığı üçün  tənqid edir və əsas 

diqqəti fərdlərin kollektiv  surətdə  yaratdığı  və  müdafiə  etdiyi  sistemə  yönəldilməsini xüsusi  vurğulayırdı 

(13, s. 45). 

  İngilis dilli ədəbiyyatlarda «millət» anlayışı «dövlət» anlayışı ilə eyniləşdirilir. Ona görə də 

söhbət faktiki olara-q milli dövlət maraqlarından gedir. Milli dövlət maraqları siyasi realizm nümayəndələrinin 

fikrincə iki hissəyə: daimi və aralıq maraqlara bölünür. Milli dövlətin daimi maraqlarına aşağıdakılar aiddir: 

-Milli təhlükəsizlik maraqları, bu ərazinin müdafiəsini millətin və dövlətin xarici təhlükələrdən 

qorunmasını əhatə edir. 

-Milli iqtisadi maraqlar, bu xarici ticarəti, investisiya qoyuluşunu və xaricdə şəxsi kapitalın 

müdafiəsini əhatə edir. 

-Dünyəvi sülh maraqlarının qorunması, bu müttəfiqlərlə qarşılıqlı əlaqəni və xarici siyasi əlaqələr 

kursunun seçimini əhatə edir. 

Milli dövlətin aralıq maraqlarına aşağıdakılar daxildir: 

-Mübarizə marağı və yaxud dövlətin mövcud olması təhlükəsini dəf etmək. 

-Həyati maraqları, millətin maddi rifahına zərər vura biləcək təhlükənin qarşısını almaq. 

-Vacib maraqlar və yaxud bütövlükdə ölkəyə ziyan vura biləcək potensial təhlükənin qarşısını almaq. 

-Kiçik maraqlar və yaxud lokal xarakterli problemlərin həlli. 

Siyasi realizm xarici siyasət modelinin üç formada olmasını məqbul sayır. 

1. Politika status. Bu dövlətin beynəlxalq əlaqələr sistemində öz təsirini saxlamasıdır. 

2. İmperialist siyasət. Bu o dövlətin öz təsirini xarici siyasətdə genişləndirməyə və tarazlığı öz xeyrinə 

dəyişməyə çalışmasıdır. 

3. Üstünlük (prestij siyasəti). Bu dövlətin öz mövqeyini beynəlxalq aləmdə saxlamaq üçün güc 

nümayiş etdirməsidir (6, s.690). 

Siyasi realizm nöqteyi nəzərincə beynəlxalq münasibətlər- bu hər şeydən əvvəl real aktorları suveren 

dövlətlər olan dövlətlərarası münasibətlərdir. Dövlətlər ixtiyarlarında olan bütün güc potensiallarından istifadə 

edərək öz maraqlarını reallaşdırmağa çalışırlar. Mübarizə və münaqişələr beynəlxalq münasibətlərin 

təbiətindən gələn qaçılmaz nəticəsidir, hüquq və mənəviyyat normalarına söykənərək ümumi sülhə nail olmaq 

ümidləri isə boş xülyadır.  

―Xarici siyasətin məqsədi uyğun güclə dəstəklənməli və milli maraqlar termini ilə müəyyənləşməlidir‖ 

sözləri H.Morgertaunun əsas tezisidir. Məhz ―milli maraqlar‖ və ―milli güc‖ kateqoryaları baxımından 

yanaşma H.Morgentau və amerikan siyasi realizm məktəbinin əsas diqqət mərkəzində olmuşdur. 
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  ―Milli güc‖ (qüvvət) termini altında elə resurslar nəzərdə tutulur ki, onların hesabına dövlət öz xarici 

siyasət məqsədlərinə çata bilər. ABŞ siyasi realizminin nümayəndələri ―milli gücü‖ açıqlayan zaman 

qeopolitik konsepsiyanın təsirində olurlar.  Rus tədqiqatçıları H.Morguntaunun A.Mehen və N.Spaykməndən 

təsirləndiyini qeyd edirlər. H.Morgentau ―Milli gücü‖ün strukturuna aşağıdakıları daxil edir: 1)coğrafiya; 2) 

təbii ehtiyatlar; 3) istehsal(sənaye) qüdrəti; 4) hərbi potensial; 5) əhalinin sayı; 6) milli xarakter; 7)millətin 

mənəvi ruhu; 8) diplomatiyanın keyfiyyəti (1, s.72). 

 Gördüyümuz kimi H.Morgentau maddi faktorlarla yanaşı qeyri-maddi faktorları da nəzərə alır(son 

üçüncü) və qeyd edir ki, bu keyfiyyətlər də bu və ya digər dövlətin xarici siyasətinə və beynəlxalq 

münasibətlərə təsir edir. H.Morgentauya görə milli mənəviyyat (ruh) qətiyyəti müəyyən edir, bunun hesabına 

millət həm sülh, həm də müharibə şəraitində öz hökumətinə dəstək ola bilər. ―Diplomatiyanın keyfiyyəti‖nə 

xüsusi diqqət verir. Bu faktor xarici-siyasi kursu həyata keçirən liderlərin şəxsiyyətindən birbaşa asılıdır. 

Morgentau qüvvət və güc məsələlərində qeyri-dəqiq qiymətləndirmədəki səhvlərin dövlət üçün çox pis 

nəticələr verə biləcəyi fikrini bildirir. (Öz potensialının və rəqibin potensialının düzcün qiymətləndirilməməsi 

misalı kimi 1940-cı ildə Fransanın düşdüyü vəziyyəti qeyd edir). 

Eyni zamanda o, siyasətdə əxlaq və hüquq normalarını tamamilə rədd etmir. Əksinə təsdiq edir 

ki,  siyasi realizm siyasi fəaliyyətdə mənəviyyat məsələlərini nəzərə alır. Amma ki, amerikan politoloq 

mənəviyyat imperativləri və təcili siyasi fəaliyyət tələbləri arasında qaçılmaz əksliklər olduğunu da qeyd edir. 

Onun fikrinə görə dövlət ―Qoy dünya məhv olsun, amma ədalət zəfər çalmalıdır!‖ prinsiplərilə fəaliyyət 

göstərə bilməz. Buna görə də əxlaqi göstəricilər insan fəaliyyəti ilə münasibətdə konkret vəziyyət nəzərə 

alınmaqla baxılmalıdır. Faktiki olaraq Morguntau bir dövlətin prinsiplərinin digərlərinə zorla qəbul etdirməyin 

əleyhinə idi, belə ki, siyasi realizm hər hansı bir millətin mənəvi keyfiyyətlərini hər hansı universal 

mənəviyyatla eyniləşdirmək olmaz (8, s. 24). 

  Əlbəttə ki, siyasi realistlərin fikirlərinə dünya siyasəti haqda  ənənəvi baxışlara qayıdış kimi 

baxmaq səhv olardı. Belə ki, onlar II dünya müharibəsindən sonra reallığı, xüsusilə nüvə silahının 

yaradılmasını nəzə alırlar. Nüvə silahının yaranması faktoru siyasi realizmə baxışları müəyyən qədər dəyişdi. 

Bununla bağlı Hans Morgentau nüvə dövlətlərinin strategiyasında dörd qeyri-adilik müəyyən etdi: 

Birinci qeyri-adilik ondan ibarətdir ki, nüvə silahını tətbiq etmək istəyən dövlətlərin özündə nüvə silahı 

fəlakətinin baş verəcəyindən qorxu yaranır. Bu dövlətlər nüvə silahını artırmaqla nəinki onu tətbiq etməkdən 

çəkinir, hətta adi silahları tətbiq etməkdən qorxur.  

İkinci qeyri-adilik ondan ibarətdir ki, nüvə silahını məhdudlaşdırmaq barədə konsepsiya hazırlamaq 

lazımdır. Bu ona görə lazımdır ki, nüvə silahını tətbiq etsin, özü isə bundan ziyan çəkməsin.  

Üçüncü qeyri-adiliyə – eyni zamanda nüvə silahlanmasını davam etdirmək və silahlanmanı 

dayandırmağa cəhd göstərmək daxildir. Morgentau hesab edir ki, adi silahlanmadan fərqli olaraq nüvə 

silahının kəmiyyət və keyfiyyət artımının son həddi var.  

Dördüncü qeyri-adilik ondan ibarətdir ki, nüvə silahının bir dövlətdə yaranması ilə ləaqədar olaraq 

müttəfiqlər arasında münasibətlər əsaslı surətdə dəyişir. Nüvə silahı olan bir dövlət müttəfiqi olan digər 

dövlətin həyatı üçün vacib məsələlərinə qarışa bilər. Beləliklə dörd qeyri-adiliyi təhlil edərək Morgentau belə 

nəticəyə gəlir ki, hər hansı bir uzaqgörən siyasət nüvə silahının qarşısını almaqda, nüvə silahının dağıdıcı gücü 

qarşısında acizdir (2, s. 43). 

Mövcud dünya nizamından razı olmayan, ərazisinin sərhədlərini, yaxud iqtisadi və strateji qüvvəsini 

dəyişmək istəyən dövlət üçün beynəlxalq sülh universal harmoniya kimi qəbulolunmazdır. Beynəlxalq sülh öz 

iradəsini, istəyini digər dövlətlərə qarşı qoyan güclü dövlətlərin şüarıdır. Beynəlxalq sistemdə dövlətlər 

arasında maraqların təbii harmoniyası yoxdur. Yalnız qlobal hakimiyyətin konkret konfiqurasıyanın keçici və 

müvəqqəti harmoniyası vardır. Müharibə beynəlxalq sistemdə qüvvələrin həyata keçirə biləcəyi yeganə və 

məqsədəuyğun yoldur.  

Dövlətlər arasında maraqların harmoniyası məfhumunu təkzib etmək üçün Karr laissez-faire (sülh və 

mülkiyyət hüquqları məsələlərindən başqa iqtisadi məsələlərdə hökumətin müdaxiləsinə qarşı çıxan doktrina) 

iqtisadiyyatını misal gətirir. Onun fikrincə, laissez-faire aparıcı iqtisadi ölkələrdəki hakim elitaların 

ideologiyasıdır (14). Bu ideologiyaya görə, hakim elitaya sərfəli olan hamı üçün sərfəlidir. XIX əsrdə ingilis 
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manufakturaçısı və taciri laissez-faire-nin onun zənginliyini artırdığını gördükdə əmin oldu ki, bu, bütün 

Britanaya üçün xeyirlidir. İngilis dövlət xadimi öz növbəsində görəndə ki, laissez-faire ingilislərin rifahını 

qaldırır, o, qərara gəldi ki, sərbəst ticarət bütün dünyanın rifahını artırır. Karr Fridrix Listi müdafiə edərək qeyd 

edirdi ki, sərbəst ticarət Britaniya hakim sənaye ölkəsi olduğu zaman düzgün siyasət idi. O vaxt yalnız 

proteksionizm siyasəti zəif ölkələri Britaniyanın caynağından qurtara bilən real bir siyasət idi. ABŞ və 

Almaniyada aparılan iqtisadi millətçilik siyasəti Britaniyanın iqtisadi gücünə qarşı yönəlmişdir. Dövlət 

nəzarəti zəif dövlətlərin özünümüdafiə silahıdır. Millətlər arasında maraqların təbii harmoniyası yoxdur. 

Xalqlar arasında ümumi maraq tənzimləmə yolu ilə yaranır. Karra görə, müxtəlif dövlətlər güclərini artırdıqda 

öz milli maraqlarını qorumağa qadir olurlar. Milli maraqların toqquşması zəruridir. Belə toqquşmalar 

müharibələrə səbəb olur. Bu toqquşmaların qarşısının alınmasının yeganə yolu dövlətlər arasında təxmini 

qüvvələrin balansının yaradılmasıdır. Liberalların dediyi kimi, qüvvələrin balansı beynəlxadq münaqişənin 

səbəbi deyil. O, təbiətin qanunlarına bənzəyir: o, beynəlxalq hakimiyyətin normal ifadəsidir və sülhün ən yaxşı 

təminatçısıdır. Kollektiv təhlükəsizlik isə qalib dövlətlərin hakimiyyətini, status-kvonu möhkəmlədir. 

Siyasi liberalizm XX əsrin 70-ci illərinə qədər beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin aparıcı 

istiqaməti olaraq qalırdı. Buna baxmayaraq digər istiqamətlərin təmsilçilərinin tənqidi, habelə dünya 

siyasətindəki dəyişikliklər həmin dövrdə realist paradiqma tərəfdarlarını öz baxışlarına bir qədər yenidən 

baxmağa məcbur etdi. Amerika siyasi elmində neoliberalizmin əsasını qoyan şəxs Kennet Uolts hesab edilir. 

Özünün elmi fəaliyyətinin ilkin dövrlərində o H.Morgentaunun davamçılarından olmuş və siyasi realizm 

məktəbinin daha çox tanınmış nümayəndələri sırasına aid edilirdi. Amma artıq 1950-ci illərin sonlarından 

K.Volts siyasi realizmin ənənəvi metodologiyasına yenidən baxmaq yolunda ilk addamlarını atmağa başladı. 

Bu metodogiya ilə əlaqənin tamamilə kəsilməsi isə «Beynəlxalq siyasətin nəzəriyyəsi» kitabının çapdan 

çıxması ilə 1979-cu ildə baş verdi. K.Volts beynəlxalq münasibətlərin analizini üç səviyyəyə ayırır: fərd, 

dövlət və bütövlükdə beynəlxalq sistem. Klassik siyasi realizm yalnız ikinci səviyyəni nəzərə alır, beynəlxalq 

münasibətlərə ayrı-ayrı, bir-birindən təcrid olunmuş dövlətlərin qarşılıqlı fəaliyyəti nöqteyi-nəzərindən 

baxırdılar. Voltsun fikrincə, siyasi realizm özündə beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsini deyil, xarici siyasət 

nəzəriyyəsini əks etdirir. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi yalnız beynəlxalq sistemin öyrənilməsi 

səviyyəsi ilə məhdudlaşır. Klassik siyasi realizmin nəzərə aldığı amillərdən asılı olmayaraq ayrı-ayrı 

dövlətlərin xarici siyasətinin beynəlxalq münasibətlər sistemi strukturunda yeri müəyyən edilir. Bu strukturun 

özü daha gcülü və iri dövlətlərin qarşılıqlı fəaliyyətinin təsiri altında formalaşır. Kiçik və orta dövlətlər bu 

struktura təsir edə bilmir, amma onların xarici siyasəti üçün o xarici məhdudiyyət qismində çıxış edir (7, s. 

108).  

Neorealizmin metodologiyasının tətbiqi və ya digər adıyla struktur realizminin xüsusiyyətlərini 

beynəlxalq münasibətlərin praktika və nəzərəiyyəsinin vacib problemi olan müharibə və sülh problemində 

müşahidə etmək olar. Neorealistlər silahlı zorakılığa canatmanın mənbəyini insan təbiətinin tədqiqi 

səviyyəsində tapmaq olar. Buna görə də freydçi, neofreydçi və digər sosial-psixoloji nəticələrdən, habelə bu və 

ya dgiər dərəcədə insanın zorakılığa bağlı olduğunu izah edən bioloji konsepsiyadan istifadəni mümkün hesab 

edirlər. Buna baxmayaraq, bu silahlı münaqişələrin səbəbini izah edən əsas və üstəlik yeganə konsepsiya ola 

bilməz.  

Neorealistlərin beynəlxalq siyasətin dövlət səviyyəsində analizi siyasi realizm məktəbindən olan 

sələfələrindən daha az fərqlənir. Onlar milli siyasəti milli maraqlar və milli qüvvələr terminlərində xarakterizə 

edərək bu və ya digər dövlətin milli təhlükəsizlik maraqlarına və digər mühüm maraqlarına hər hansı ciddi 

hədəni bu dövlətin özünün güc ehtiyatlarından istifaəd üçün zəmin ola biləcəyini hesab edirlər. Silahlı 

münaqişələrin katalizatoru silahlanma yarışı ola bilər. Dövlət ənənəvi olaraq özünün hərbi təhlükəsizliyini 

təmin etmək üçün silah ehtiyatı yığmağa çalışır. Bu daha çox digər dövlətlərin hərbi potensialı və hərbi 

strategiyası barədə tam olmayan məlumatlar əsasında, habelə gələcəkdə hansısa yeni hərbi təhlküənin 

mümkünlüyü barədə ehtimallara görə baş verir. Bir dövlətin silah yığma fəaliyyəti digər dövlətin də analoji 

cəhdlərə sürükləyir və silahlanma yarışı prosesi davamlı olur və özüistehsal halına çevrilir. Nəticədə bu 

prosesin müəyyən dövründə bu dövlətlərdən birində özünün müvəqqəti hərbi üstünlüyündən istifadə etmək və 

potensial düşmənə qabaqlayıcı zərbə endirmək istəyi yarana bilər. Bu istək digər dövlətdə yeni sistem 
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silahların olması və bunun ixtiyari düşmənə qarşı hərbi sahədə üstünlük verə biləcəyi təhlükəsidən də yarana 

bilər.  

Neorealistlər siyasi sistemlərin xarakteri və dövlətin siyasi rejimi arasındakı asılığa və sonuncunun 

hərbi münaqişələrə cəlbedicilik ehtimalına diqqət yetirirlər. Bu zaman «demokratiya öz arasında döyüşmür» 

kimi köhnə liberal tezis tənqidə məruz qalır. Statistik analizlər əsasında neorealistlər belə bir nəticəyə gəliblər 

ki, demokratik rejimin mövcudluğu, olmaması və müharibə başlanmasına çalışmaq arasında birbaşa asılılıq 

yoxdur. Təkcə onu qeyd etmək olar ki, liberal demokratiyanın prnisiplərinin bərqərar olduğu ölkələr öz 

aralarında daha tez-tez vuruşurlar. Bəzi amerikalı neorealistlərin fikrincə, icraedici hakmiyyətlə 

məhdudlaşmayan hökumətlər müxalifət tərəfindən rəqabət olmadığı şəraitdə daha çox öz ərazisini 

genişləndirmək və digər ölkələrin ehtiyatlarını ələ keçirmək istiqəmətində işğalçılığa meylli olurlar. 

K.Volts beynəlxalq sistemin birqütblü, ikiqütblü və çoxqütblü modellərini sabitlik və hərbi münaqişə 

ehtimalı dərəcəsi nöqteyi-nəzərindən müqayisə edir. O ikiqütblü strukturu nisbətən sabit, birqütblünü nisbətən 

daha az sabit hesab edir, çoxqütblünü isə ikisinin arasında yer aldığını irəli sürür. Buna baxmayaraq tam əks 

fikirlər də mövccuddur. Belə ki, qütblərin və qüvvələr mərkəzlərinin sayının artması qeyri-sabitliyə aparır, 

beynəlxalq sistemin birqütblü strukturu hakmiiyyətin və qüvvələrin cəmləşməsini təmin etməklə daha stabil 

olur. 

 Neorealist Saymon Braun beynəlxalq sistemin strukturundan asılı olaraq hərbi münaqişələrin 

səbəblərini izah edən altı fərziyyə irəli sürür. 

1. Dövlətlərin arasında möhkəm əlaqələrin olması ilə birqütlblü sistem münaqişələrin qarşısını almaq 

üçün daha çox imkanlara malik olur.  

2. Birqütblü sistemdə oduğu kimi, çoxqütblü sistemdə də müharibə ehtimalı eyni dərəcədə zəif 

əlaqəlrlə mümküdünr, lakin aparıcı dövlətlər bir-birinə qarşı duran koalisiyalara bölünüblərsə, onların lokal 

münaqişələrdə iştirak stimulları azdır. 

3. İkiqütblü və çoxqütblü sistemlər zəif əlaqələrlə bütün sistemə yayılmaq qabiliyyəti olan hərbi 

münaqişələrə böyük ehtmal yaradır. Münasibətlərin mövcud strukturu aparıcı dövlətləri lokal münaqişələrə 

müdaxilə etməyə sürükləyir. 

4. İkiqütblü sistemdə qütblərin daxilində güclü əlaqələr varsa müharibənin baş verməsi ümumilikdə az 

inandırıcıdır, amma əgər başlasa, onu lokallaşdırmaq çətindir. 

5. Nəzəri cəhətdən daxilən birləşmiş və inteqrasiya olunmuş koalisiyalardan ibarət çoxqütblü sistem 

nisbətən təhlükəsizdir.  

6. Beynəlxalq sistemin strukturunda aydın təzahür edən qütblərin olmaması bir tərəfdən daha çox 

dərəcədə silahlı münaqişələrin yaranmasına təhrik edir, digər tərəfdən onların lokallaşdırmasına xidmət edir (2, 

s.48). 

Siyasi realizmin əsas postualtlarının çoxundan imtina etməməklə neorealistlər bəzlirənin şəklini 

dəyişdərməyə çalışırlar. Məsələn, bura qüvvələr balansı kimi anlayışları aid etmək olar. Stefan Uolt «qüvvələr 

balansı» termininin yerinə «təhdidlər balansı» anlayışını istifadə etməyi təklif edir. O bunu belə izah edr ki, 

dövlətin sərəncamında olan hər qüvvə digər dövlətlərə qarşı real təhlükəni özündə əks etdirir və özünün 

təhlükəsizliyini təmin etmək üçün adekvat tədbirlər tələb edir. Bunun nəticəsi olaraq qüvvələr balansı əsasında 

ənənəvi siyasətin yerinə hücum və müdafiə balansı əsasında siyasət təklif edirlər. Klassik siyasi realizmdən 

fərqli olaraq xarici siyasətin vəzifələri güc və hakimiyyətin genişləndirilməsi uğrunda hədəf kimi deyil, özünün 

təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi kimi təqdim edilir. Balans isə başqasının ərazisini əldə etmək üçün bir 

dövlətin xərcləri ilə öz ərazisini başqasından müdafiə üçün edilən xərclərin nisbəti ilə müəyyən olunur. 

Bu cür yanaşma ilə təhlükəsizlik dilemması bu formada özünü əks etdirir: əgər hücum xərcləri olduqca 

aşağı qiymətləndirilirsə, müharibə ehtimalı artır. Əgər mövcud halda hücum sərfəlidirsə, onda eyni qüvvə 

potensialına malik iki dövlət eyni dərəcədə təhlükəsizliyə sahib ola bilməzlər. Bu isə gələcəkdə müharibəyə 

gətirib çıxaracaq. Ona görə ki, hər iki tərəfdə qüvvələrin artırılmasına cəhdlər yaranacaq. Hətta əgər əsas 

məqsəd təhlükəsizlik olsa belə bu vəziyyətdə olan dövlətdə ehtimal olunan düşmənə qarşı zərbə endirmək 

istəyi mövcud olaraq qalır. Hücumun üstünlüklərinin dərk edilməsinin özü diplomatiyanın güc mövqeyinə 

əsaslanaraq aparılmasına stimul verir, ehtimali düşmən haqqında yanlış təsəvvür yaradır, bu isə müharibəyə 
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təhrik edir. Əgər dövlət daha çox öz müdafiəsi qayğısına qalırsa, bu digər dövlətin təhlükəsizliyini azaltmır. Bu 

zaman paralel şəkildə bir neçə dövlətin təhlükəsizliyi möhkəmlənir, onlardan hər hansı birinin hücum təhdidi 

aradan qalxmadığı üçün əməkdaşlıq üçün şərait yaradır. Bu halda daha güclü dövlət tərəfindən nisbətən zəif 

dövlətə qarşı hücum qəbuledilməz olacaq. Ona görə ki, müdafiə vasitələrinin qiyməti ehtimal olunan 

qələbədən olduqca artıq olur. Neorealistlərin nöqteyi-nəzərincə, müdafiə və hücum balansına təsir edən əsas 

amillər bunalırdır:  

 -Hərbi-texniki inkişaf; 

 -Coğrafi vəziyyətin xüsusiliyi; 

 -Hərbi potensial; 

 -Millətçilik (əhalinin hərbi əməliyyatlar dövründə itki verməyə hazır olması və sülh dövründə hərbi 

xərclərin artırılması ilə razı olması başa düşülür); 

 -Öz ehtiyatları və həmin anda nəzarət etdiyi ərazinin ehtiyatları da daxil olmaqla dövlətin birgə 

gücü. 

 Neoliberalların ardınca neorealistlər də hərbi gücün müstəsna rolunun aşağı düşməsini, buna müvafiq 

olaraq iqtisadi və sosial amillərin beynəlxalq münasibətlərdə rolunun artmasını qəbul edirlər. Amma bunu 

özünəmxsus şəkildə edirlər: onların fikrncə, iqtisid cəhətdən dövlətin birləşmiş gücü artır və buna nisbətən 

hərbi gücün payı aşağı düşür, amma gücü artırmaq yolu ilə təhlükəsizliyə can atmaq dövlətin özünün xarici 

siyasi davranışlarında dərin əsas kimi hələ də qalmaqdadır. 

 Amerika politoloqu Bolduinin fikrincə, neorealistlər və neoliberalların aralarındakı müasir fərqi altı 

əsas bənddə təqdim etmək olar. 

Birincisi, neoliberallar beynəlxalq sistemin bəzi anarxiyalarla xarakterizə olunduğunu qəbul edir, 

amma bu anarxiyaları əsas hesab edən neoliberalistlərdən fərqli olaraq xarici siyasət təcrübəsində dövlətlərin 

qarşılıqı fəaliyyəti modellərinin işlənməsinə böyük əhəmiyyət verirlər. 

İkincisi, dövlətlərin müxtəlif sahələrdə geniş beynəlxalq əməkdaşlığı və cəhdlərinin birləşdirilməsi 

məsələsində neorealistlərlə neoliberalistlər razıdırlar, amma onlardan fərqli olaraq hələ də xüsusi 

subyektlərdən çox, böyük dərəcədə hökumətdən asılı olan əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyətin həyat 

keçirilməsini çətin hesab edirlər. 

Üçüncüsü, neorealistlər kooperativ əməkdaşlıq və səylərin birləşdirilməsində yalnız nisbətən dövlət 

üçün sərfəli olmasını görürlər, eyni zamanda neoliberallar kimi kooperasiyanın bütün işqtirakçıları üçün 

mütləq xeyir əldə etməyi israr edirlər. 

Dördüncüsü, hər iki baxışın tərəfdarları dövlətin iki əsas prioritetinin milli güc və iqtisadi rifah olduğu 

tezisi ilə razılaşsalar da, neorealistlər birinciyə, neoliberallar ikinciyə üstünlük verirlər. 

Beşincisi, neoliberallardan fərqli olaraq neorealistlər bəyan edilən siyasi mqəsdlərdən çox dövlətin 

ehtiyatları və həqiqi imkanlarının əhəmiyyətini daha çox qeyd edirdilər. 

Altıncısı, neorealistlər beynəlxalq təşkilatların artan rolunu və beynəlxalq münasibətlərə təsir 

imkanlarını qəbul etsələr də, neoliberalların bu imkanları şişirtdiklərini ehtimal edirlər (12, s.50-51).  

Yuxarıda qeyd olunan bəndlərə əlavə olaraq demək olar ki, bir qayda olaraq, neoliberalların özləri 

onlarla neorealistlər arasında ciddi fərqlərin mövcudluğunu inkar etməyə meylli olsalar da, sonuncular bu 

fərqləri hər vəchlə qeyd etməyə çalışırlar. 

 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT 

 

1. Abbasbəyli A.N., Nəcəfov E.Ə. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi. Bakı: Mürtəcim, 2007, 270 s. 

2. Babaoğlu H. Dünya siyasəti və beynəlxalq münasibətlər.Bakı: Bakı Universiteti,2009, 526 s. 

3. Əzimov K.A.,  Əliyev N.Ə.Qərb siyasi fəlsəfəsində siyasi realizm ənənələri və müasir beynəlxalq 

münasibətlər nəzəriyyəsi // Научно-издательский центр «Социосфера»  Бакинский государственный 

университет  Сургутский государственный университет  Пензенская государственная 

технологическая академия. Глобализация  как этап развития мирового сообщества. Материалы 

международной научно-практической конференции 25–26 сентября 2011 года, 118-126 səh. 



235 
 

4. Həsənov Ə. M. Müasir beynəlxalq münasibətlər və Azərbaycanın xarici siyasəti. dərslik. Bakı: 

Azərbaycan nəşriyyatı, 2005, 752 s. 

5. Makiavelli N. Hökümdar (tərcümə). Bakı: Qanun, 2014, 112 s. 

6. Politologiya:ensiklopedik lüğət. Bakı: Günəş, 2008,831s. 

7. Sadık Unal. Yapısal realizm ve ötesi. Kenneth Waltz‘un ―Uluslararası Siyaset Teorisi‖ne eleştirel bir 

yaklaşım. İstanbul: Divan, 1998, 216 s. 

8. Конышев В.Н. Американский неореализм о природе войны: эволюция политической теории. СПБ: 

Наука, 2004, 372 с. 

9. Палан Р.M., Брук Б. K. Об идеалистических истоках реалистической теории международных от-

ношений //Неприкосновенный Запас: дебаты о политике и культуры. № 5 (43), 2005, С.4-15 

10.  Победаш Д.И. Политический реализм. учебное пособие. Екатеринбург: Издательство Уральского 

Университета, 2010, 121 c. 

11. Фукидид. История. СПБ: Наука, 1999, 590 с. 

12. Цыганков П. А. Международные отношения. Москва: Наука, 1996, 328 с. 

13. Jack Donelly.The realism tradition//Realism and international Relations.Cambrige, 2000, 275 p. 

14. www.links.jstor.org// Carr E.H. The twenty years‘ crisis. 

15. www.amacad.org //Political realism: study of realsm and neorealism 

  

http://www.links.jstor.org/
http://www.amacad.org/


236 
 

Səadət ƏFƏNDĠYEVA, 

müəllim, Bakı Dövlət Universiteti 

 

ŞƏXSİYYƏTİN SOSİAL MAHİYYƏTİ VƏ SİYASİ STATUSU 

 

Məqalədə şəxsiyyət anlayışı açıqlanır, şəxsiyyətin sosial mahiyyəti və siyasi statusu nəzərə çatdırılır. 

İnsanın şəxsiyyət kimi formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən başlıca amillər təhlil olunur. Şəxsiyyətin 

sosial mahiyyətini şərtləndirən siyasi, əxlaqi və estetik keyfiyyətlərə xüsusi diqqət yetirilir, eləcə də şəxsiyyət 

barədə fəlsəfi və politoloji ədəbiyyatda əksini tapan əhəmiyyətli fikirlər açıqlanır. 
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В статье рассматривается содержание сущность и статус понятия личности. Анализирует-

ся формирование человека как личности и основные факторы действующих его развитие. Уделяются 

особое внимание политическим, нравственным и эстетическим качествам. Вместе с этим раскрыва-

ются сущность значительных мыслей, находящих свои отражения в философской и политической 

литературе.  
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SOCIAL MEANING AND SOCIAL STATUS OF THE PERSONALITY 

 

It is spoken about the nation of personality in this article. The social essence and political status of a 

person is also mentioned here. The main factors, which affect the development of a man as a persona re, ana-

lyzed in the topic. Special attention is paid to the social, moral and aesthetic qualities which determine the so-

cial essence of a person. Becides it, the significant ideas about personality which are replected in philosophi-

cal and politologial literature are explained in the given article. 

Keywords: personality, social, political, behavior, status, subject 

 

 

Cəmiyyət və şəxsiyyət bir-birindən təcrid olunmuş fenomenlər deyildir. Onlar qarşılıqlı surətdə bir-

birini şərtləndirir. Şəxsiyyət təbiətin məhsulu deyildir, məhz ictimai münasibətlərin məcmusudur, sosial-

fəaliyyətin, tarixi prosesin və idrakın subyektidir. 

İnsan nəinki hər hansı sosial sistemin elementidir, eləcə də onun özü mürəkkəb, ziddiyyətli və çox-

cəhətli struktura malikdir. Şəxsiyyətin sosial-siyasi münasibətləri insanın simasında və davranışında sosial, 

siyasi və əxlaqi cəhətdən əhəmiyyətli xüsusi keyfiyyətlərin təşəkkülü prosesində formalaşır. 

Şəxsiyyətin mahiyyətini dərk etmək üçün onun daxili üzvi birliyini təşkil edən üç başlıca komponent 

(bioloji, sosial və mənəvi komponentlər) haqqında dolğun təsəvvürə malik olmaq vacibdir. Bəzi müəlliflər in-

sanı bioloji-sosioloji, dəyərləri isə bütünlükdə sosial varlıq hesab edirlər. Məsələn. İ.S.Kon şəxsiyyət anlayışını 

insanın digər adamlarla bilavasitə və qarşılıqlı fəaliyyəti prosesində əldə edilmiş sosial əhəmiyyətli cəhətlərin 

məcmusu kimi dəyərləndirir. T.Yaroşevskiyə görə insan öz sosial əhatəsini dərk etdikdə və dəyişdirdikdə 

özünü şəxsiyyət kimi təsdiqləyir. Zənnimizcə, şəxsiyyəti insanların  seçilmiş kateqoriyası kimi təsəvvür etmək 

elmi baxımdan məqsədyönlü deyildir. Belə mövqe şəxsiyyət anlayışını müəyyənləşdirmək üçün obyektiv 
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meyarı aradan qaldırır. Şəxsiyyət fərdin xarakterində konkret surətdə təcəssüm olunan sosial sima kimi səciy-

yələnir. Şübhəsiz, şəxsiyyətin sosial mahiyyətini bioloji amildən kənarda təsəvvür etmək də düzgün deyil. 

Şəxsiyyət sosial mahiyyət kəsb edən bioloji sosial varlıqdır.  İnsanların sosial inkişafının ümumi səviyyəsi isə 

onların mənəvi həyatından kənarda təsəvvür edilə bilməz. Şəxsiyyətin formalaşmasına təsir göstərən amillər 

başlıca amillərə aiddir: 1. bioloji irs; 2. fiziki əhatə; 3. mədəniyyət; 4. qrup halında təcrübə; 5. subyektiv, 

unikal fərdi təcrübə. Vurğulamaq vacibdir ki, şəxsiyyətin sosiallaşması başlıca olaraq qrup halında təcrübə ilə 

bağlıdır.  

Şəxsiyyət özünün təşəkkül prosesi əsasında formalaşır. Lakin bu təşəkkül prosesi yalnız genetik irsiy-

yətlə, bioloji amillərlə deyil, eləcə də ictimai gerçəklikdə fəaliyyət göstərən sosial komponentlər məcmusunun 

təsiri ilə təmin olunur. Belə bir zəmində ictimai həyatın mənəvi sferası, psixi aktlar mühüm rol oynayır. Bu 

mənada şəxsiyyət probleminin tədqiqinin əsasını mənəvi həyat sahəsinin araşdırılması təşkil edir. Şəxsiyyətin 

bütöv sosial varlıq kimi öyrənilməsi ilə əlaqədar belə bir cəhətə diqqət yetirək zəruridir ki, insan ictimai 

gerçəkliyə uyğun gələn təsəvvürlərin daşıyıcısı, cəmiyyəti təşkil edən  sosial subyektlər isə hərəkətverici qüvvə 

kimi çıxış edirlər. 

Şəxsiyyət sosial münasibətlərin subyekti olmaq etibarı ilə ilk öncə muxtar xarakterli, cəmiyyətdən 

müəyyən dərəcədə asılı olmaması, özünü cəmiyyətə qarşı qoymaq qabiliyyəti ilə səciyyələnir. Şəxsiyyətin qey-

ri-asılılığı öz üzərində hökmranlıq qabiliyyəti ilə bağlıdır. Bu isə öz növbəsində şəxsiyyətə mənlik şüurunun, 

başqa sözlə desək, sadəcə olaraq şüurun, təfəkkürün və iradənin deyil, eləcə də özünütəhlilin, 

özünüqiymətləndirmənin, özünənəzarətin mövcudluğunu nəzərdə tutur. Şəxsiyyətin nisbi müstəqilliyi insanın 

özünü qiymətləndirməni səciyyələndirir. 

Hər bir şəxs dünyaya şəxsiyyət kimi deyil, insan kimi gəlir. İnsanın şəxsiyyətə çevrilməsi sosial, siya-

si, əxlaqi və intellektual fəaliyyət prosesində baş verir.  Şəxsiyyət eləcə də tərbiyənin və özünütərbiyənin 

məhsuludur. 

Vurğulamaq vacibdir ki, tərbiyə və özünütərbiyə prosesində yüksək təfəkkür mədəniyyətinə, saf 

mənəviyyata, əxlaqi ləyaqətə, bir sözlə mənəvi dəyərlər sisteminə arxalanmaşı lazımdır. Çünki insanın mənəvi-

əxlaqi mövqeyinin mükəmməlliliyi xeyli dərəcədə zəkanın fəallığı, şüurun bir ünsürünün dəyərinə ciddi, 

səmərəli təsiri ilə bağlıdır. Hər bir şəxsin sosial, siyasi fəaliyyətinin və əxlaqi davranışının tənzim olunmasında 

zəkanın rolu təkcə onunla məhdudlaşmır ki, o, mövcud tələbatlar, o cümlədən siyasi tələbat haqqında 

mənimsənilən informasiyanı yenidən mənalandırır. Zəka həm də bilavasitə mədəniyyətin mənimsənilməsi va-

sitəsilə əxlaqi tələbatın təşəkkülünə və inkişafına ciddi təsir göstərir (1, s.149). 

Şəxsiyyətin sosial mahiyyəti onun əxlaqi şüuru və mədəniyyəti ilə sıx bağlılıq kəsb edir. Unutmaq 

olmaz ki, insanın şəxsiyyət kimi formalaşması və inkişafı ilk öncə, bu və ya digər fərdin qarşıya qoyduğu 

məqsədi, hərəkət xəttini, cəmiyyətdə öz yerini, mövqeyini, vəziyyətini və rolunu dərk etməsidir, sosial 

fəaliyyətinin və davranışının mənasını, konkret nəticələri aydın anlamasıdır, əxlaqi məsuliyyətə 

yiyələnməsidir. 

İnsanın məqsədi nə qədər aydın, sosial baxımdan faydalı, qətiyyətli olarsa, onun iradə gücünə bir o 

qədər səmərəli stimul yaranmış olar.  

Əxlaqi davranışın və fəaliyyətin subyektiv mənbəyi əxlaqi tələbat və inamdır. Bu iki keyfiyyət şəxsiy-

yətin mənəvi-əxlaqi ləyaqətinin meyarı və qüdrətli amili kimi çıxış edir. Bu və ya digər şəxsin ləyaqət hissinin 

inkişaf dərəcəsini dəyərləndirmək baxımından başlıca meyar məhz onun mütərəqqi, ali  ictimai ideallar, sosial 

ədalət və həqiqət uğrunda mübarizə aparmasıdır. 

Hər bir fərdin sosial-mənəvi ləyaqəti onun özünə tələbkarlığı, inamı, əxlaqi qabiliyyəti, yaradıcılıq im-

kanları, sərvət yönümü və davranış istiqaməti ilə sıx bağlıdır. Özünə inam hissinin itirilməsi insanın əxlaqi 

fəallığını, tələbkarlığını zəiflədir, dəyərli və yaradıcı mənəvi imkanlarının, sosial fəallıq hissinin üzə çıxmasına 

mane olur. 

Şəxsiyyətin sosial mahiyyətini şərtləndirən məqamlardan digəri estetik mədəniyyətdir. Cəmiyyət 

üzvlərin estetik mədəniyyətə yiyələnməsi bütövlükdə mənəvi tərəqqinin əhəmiyyətli amili kimi çıxış edir. İc-

timai şüurun digər formalarından fərqli olaraq estetik şüur estetik tələbat və maraqda təcəssüm edir. Estetik 
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mədəniyyətin başlıca funksiyası insanı mədəni-mənəvi yaradıcılığın subyekti kimi formalaşdırmaqdan 

ibarətdir.  

Gerçəkliyə estetik münasibətdə estetik fəaliyyət başlıca rol oynayır. Yaradıcı estetik fəaliyyətdə 

cəmiyyətin estetik idealı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Estetik mədəniyyət tarixi inkişafın konkret mərhələsində 

mövcud cəmiyyət tərəfindən yaradılan və istifadə edilən estetik sərvətlərin məcmusudur. Cəmiyyətin estetik 

mədəniyyətinə incəsənət əsərləri ilə yanaşı, insanların maddi və mənəvi fəaliyyətinin bütün estetik tərəfi dax-

ildir. 

Estetik mədəniyyətin formalaşmasının çıxış nöqtəsi estetik şüurdur. Estetik şüurun ən adi forması isə 

estetik hissdir. Şəxsiyyətin estetik hissində onu əhatə edən aləmə, insanlara, eləcə də özünə münasibəti ifadə 

olunur. Bu, bütövlükdə şəxsiyyətin estetik mədəniyyətini səciyyələndirən əhəmiyyətli cəhətdir. 

Estetik şüuru səciyyələndirən çox mühüm ünsürlərdən digəri estetik zövqdür. Estetik hissin inkişafı 

prosesində təşəkkül tapan estetik sərvətlər, gözəlliyi, eləcə də eybəcərliyi, riyakarlığı qiymətləndirmək 

bacarığıdır. Estetik zövq öz mahiyyətinə görə insanın yaradıcı, təşəbbüskar qabiliyyətinin emosional-bədii 

ifadəsidir. Mükəmməl estetik zövq gerçəkliyin estetik hadisələrinə nəinki emosional münasibətdir, həmçinin  

həmin hadisələr haqqında mülahizələr yürütmək bacarığıdır (2, s.238-239). 

Şəxsiyyətin  sosial statusu çoxtərəfli  anlayışdır. Bu anlayış özündə bir neçə  əlaməti ifadə edir: atribu-

tiv (kollektivə, sosial qrup və təbəqələrə mənsubiyyət mənasında); funksional, qiymətləndirmə (sosial nüfuz); 

normativ, şəxsiyyətin sosial statusu anlayışı özündə funksional və qiymətləndirmə tərəflərini birləşdirir. 

Şəxsiyyətin sosial statusunun mühüm tərəflərindən biri siyasi statusdur. Şəxsiyyətin siyasi statusu 

dərindən və hərtərəfli öyrənilməlidir. Ümumiyyətlə, cəmiyyətdə şəxsiyyətin sosial statusu, siyasi sistemdə 

şəxsiyyətin statusunun fəaliyyətinin ümumi və spesifik qanunauyğunluqları kimi vacib problemin müasir 

aspektlə tədqiqinə ciddi ehtiyac duyulur, xüsusilə ictimai münasibətlər kontekstində. Təsadüfi deyildir ki, ic-

timai hadisələr anlayışını və onların təsnifatını müəyyənləşdirərkən tədqiqatçılar əsas meyar kimi ictimai had-

isələrlə şəxsiyyətə aid hadisələrin ayrılmaz əlaqəsi götürülür (3, s.194). 

Şəxsiyyətin siyasi statusu daha çox funksional baxımdan müəyyənləşdirilir. Başqa sözlə, insanın siyasi 

hüquq və azadlığı müasir siyasi cəmiyyətin inkişaf və səmərəli fəaliyyəti baxımından mənalandırılıb 

əsaslandırılır. Siyasi statusla bağlı xeyli rəy müxtəlifliyi, çoxcəhətli mövqe diqqəti cəlb edir ki, bu da xeyli 

dərəcədə təzahür edən problemlərin siyasi kəskinliyi ilə əlaqədardır. Bütün bu müxtəlifliyə baxmayaraq, nəinki 

nəzəri, eləcə də praktiki baxımdan ümumi əhəmiyyət daşıyan bütöv məsələlər toplusu mövcuddur. Həmin 

məsəllər sırasında ən vacibi siyasi qrup üzvlərinin hüquq və vəzifələri arasındakı uyğunsuzluğun aradan qal-

dırılmasıdır. 

Şəxsiyyətin siyasi statusu, başqa sözlə siyasi hüququ vətəndaşların dövlətin idarə olunmasında və ic-

timai həyatda fəal iştirak etmək imkanlarını müəyyənləşdirir. Dövlət adamların hüquqi əsaslarla təşkil edilən 

ittifaqıdır, o həmişə funksiyanın, şəxsi hüquqi şüurun canlı surətdə yaradılan təzahürüdür (4, s.129). Başlıca 

siyasi hüquqlara aiddir: insanın vətəndaşlıq hüququ, seçki hüququ, ittifaqlar və assosiasiyalar, nümayişlər və 

yığıncaqlar hüququ, informasiya, çöz azadlığı və digər hüquqlar. 

Siyasi münasibətlərin daşıyıcısı olan ayrı-ayrı şəxslər dövlətə münasibətdə vətəndaş kimi səciyyələnir, 

seçkilərdə, müxtəlif dövlət orqanlarında, qanun layihələrinin ümumxalq müzakirəsində, ali qanunverici orqan-

da və əhalinin nümayəndəsi kimi dövlət hakimiyyəti orqanlarında iştirak edirlər. Deməli, vətəndaşların siyasi 

fəaliyyət sferasını da əhatə edən siyasi münasibətlər insanların cəmiyyət və xüsusilə dövlət işlərinin idarə 

olunmasında, dövlət hakimiyyətinin həyata keçirilməsində iştirakını ifadə edir. «Dövlət əslində konkret 

məkan-zaman şəraitində sosial davranışı hüquqi tənzimləmənin müəyyən tipidir» (5, s.22). 

Siyasi münasibətlər siyasi şüurun, siyasi mənafelərin və siyasi həyat normalarının formalaşdığı sfer-

asını yaradır. Şəxsiyyət siyasi subyekt kimi özünün inkişafı prosesində təşəkkül tapır. Sosial subyektin siyasi  

subyektə çevrilməsinin üç başlıca şərti vardır: siyasi şüur, siyasi təşkilatçılıq, siyasi fəallıq. 

Siyasi elmə dair ədəbiyyatda siyasətin başlıca subyekti məsələsinə münasibətdə birmənalı mövqeyə 

təsadüf edilmir. D.P.Zerkinin fikrincə, xalq (millət, millətlərin ittifaqı) və onu təşkil edən böyük sosial qruplar 

siyasətin ilkin mənbəyidir (6, s.82). Belə fikrin əsasını təşkil edən başlıca meyar ondan ibarətdir ki, xalq öz 

hakimiyyət iradəsini dövlət və digər siyasi təsisatlar vasitəsilə həyata keçirir. S.P.Faruşkin, D.P.Zerkin və digər 
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bəzi müəlliflər dövləti, partiyaları, digər ictimai-siyasi təsisatları və təşkilatları siyasətin ikinci subyekti 

adlandırırlar. Elə müəlliflərə də rast gəlmək olur ki, onların iddia etdiyinə görə siyasətin başlıca, ilkin subyekti 

şəxsiyyətdir. Bu fikri daha çox əsaslandırmağa cəhd edən tədqiqatçılardan biri L.P.Borisovdur (7, s.9). 

Bəzi elmi ədəbiyyat mənbələrinə istinad edərək siyasi subyektlərin müəyyən meyarlarını belə 

müəyyənləşdirmək məqsədəuyğundur: 

− şüurluluğun və mütəfəkkirliyin müəyyən səviyyəsində siyasi fəaliyyət qabiliyyəti, qərarların 

qəbulunda və reallaşmasında iştirak etmək imkanları; 

− müxtəlif sosial qruplara ideoloji, təşkilati və tərbiyəviləşir; 

− siyasi fəaliyyəti müstəqil, sərbəst surətdə həyata keçirmək, davranışın və fəaliyyətin şəxsiy-

yətin özü tərəfindən tənzimlənməsi; 

− subyektin fəaliyyətinin mühüm ictimai nəticələri və ya onun bu fəaliyyətdən imtina etməsi. 

İctimai faydalı fəaliyyətdən imtina edilməsinin özü də siyasi faktdır. 

Şəxsiyyətin siyasi statusu və mövqeyi onun siyasi mədəniyyəti ilə də sıx bağlıdır. Mənəvi həyatın çox 

mühüm ünsürü olmaq etibarılə, siyasi mədəniyyəti müxtəlif sosial səviyyələrdə nəzərdən keçirmək lazımdır. 

Başqa sözlə, o, bütövlükdə cəmiyyət, onun qrupları və  təbəqələri, eləcə də şəxsiyyət səviyyəsində 

araşdırılmalıdır. 

Mövcud elmi ədəbiyyatda bəzən siyasi mədəniyyəti yalnız siyasi biliklərin müəyyən səviyyəsi, siyasi 

inam və sərvətlərin məcmusu kimi əsaslandırmağa səy göstərirlər. Siyasi mədəniyyət anlayışının 

müəyyənləşdiriliməsinə belə münasibət nə qədər əhəmiyyətli və məqsədyönlü olsa da, belə təsəvvür birtərəfli 

xarakter daşıyır (8, s.78). 

Siyasi mədəniyyət fəaliyyətin həm müəyyən üsuludur və eləcə də nəticəsi. Siyasi mədəniyyətin bütün 

ünsürləri, onun sosial yönümlü praktiki sosial fəaliyyət vasitəsilə təzahür edir. Lakin şəxsiyyətin siyasi 

mədəniyyətinin formalaşmasının əsasını hər cür praktiki fəaliyyət deyil, məhz sosial cəhətdən fəal və faydalı 

fəaliyyət təşkil edir. Sosial cəhətdən fəal fəaliyyət həm də siyasi şüurluluğun ifadəsidir. 

Siyasi mədəniyyət bir tərəfdən siyasi fəaliyyətin başlıca prinsiplərini və normalarını, cəmiyyətə, 

mövcud siyasi təsisatlara siyasi rəhbərliyi, digər tərəfdən isə insanların siyasi şüurlulugunun dərəcəsini və 

siyasi mübarizə təcrübəsinə yiyələnmək səviyyəsini, cəmiyyət üzvlərinin sosial-siyasi münasibətlər sferasında 

fəaliyyət üsulunu səciyyələndirir. Azad fəaliyyət fəallığın yüksək, daha ardıcıl təcəssümüdür (9, s.94). 

İnsanların siyasi mədəniyyətinin əhəmiyyətli göstəricilərindən biri onların siyasi həyata fəal cəlb 

olunması, siyasi  hadisə və proseslərə dərindən nüfuz etməsidir. İctimai-siyasi hadisə və proseslərə fəal 

qoşulan hər bir vətəndaşın sosial əhatə dairəsi genişlənir, siyasi təcrübəsi zənginləşir və siyasi düşüncə tərzi 

yeni faydalı çalarlar kəsb edir. Siyasi fəallığın ünsürləri bir-birindən təcrid edilmiş halda deyil. Qarşılıqlı təsir 

prosesində təkmilləşir. Məsələn, siyasi informasiyanın mənimsənilməsinin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, əldə 

olunmuş siyasi biliklər fəaliyyət prosesində adamların düzgün istiqamətləndirilməsinə, şüurlu davranışına 

imkan yaradır. Nəinki siyasi biliklərə, siyasi informasiyaya, eləcə də onların əsasında formalaşan siyasi norma 

və prinsiplərə dərindən yiyələnmədən məqsədyönlü faydalı sosial fəaliyyət mümkün deyildir. Bu mənada 

siyasi bilik və informasiyanı, siyasi norma və prinsipləri mənimsəməyə ifadə edən fəaliyyət siyasi 

mədəniyyətin təzahür üsullarından biri kimi səciyyələnir. Belə fəaliyyət isə öz növbəsində siyasi biliklərə 

yiyələnmək tələbatını şərtləndirir. 

Sosial qrupların, əhalinin müxtəlif kateqoriyalarının siyasi fəallığı eyni dərəcədə və səviyyədə üzə 

çıxmır. Sosial təbəqə və qrupların siyasi fəallığının təşəkkülü və inkişafı həm ümumi, oxşar cəhətlərə və eləcə 

də fərqli, spesifik xüsusiyyətlərə malikdir. Sosial subyektlərin siyasi fəallığının inkişaf meylləri xeyli dərəcədə 

adamların əmək fəaliyyətinin növləri ilə, ixtisas səviyyəsində mədəni görüş dairələrində özünü göstərən 

spesifik cəhətlərlə fərqlənir. 

Cəmiyyət üzvlərinin siyasi həyata fəal müdaxiləsi, sosial gerçəklikdə təzahür edən siyasi hadisə və 

proseslərə münasibəti, bir sözlə, siyasi mədəniyyəti aşağıdakı amillərin qarşılıqlı əlaqəsi və təsiri zəminində 

formalaşır: insanların real sosial-siyasi münasibətlər və əhatəsində olduğu konkret siyasi şəraiti dərk etmələri; 

mövcud cəmiyyət tərəfindən əldə olunan və əsaslandırılan siyasi bilik, norma, inam və mədəniyyətinin 

yüksəldilməsi; vətəndaşların siyasi mədəniyyətinin yüksəldilməsinə məqsədyönlü, ardıcıl və sistemli diqqət 
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yetirilməsi. Yüksək siyasi mədəniyyətlə şərtlənən fəaliyyətdə insanın yetkin sosial tələbatı, siyasi qabiliyyəti 

və vərdişləri formalaşır, insanların ləyaqətli vətəndaş səviyyəsinə yüksəlməsi təmin olunur. Fərdlərin siyasi 

mədəniyyətinin məzmununu zənginləşməsinə təsir göstərən sosial amillər sırasında təhlil səviyyəsi, peşə 

mədəniyyəti, əməyin xarakteri və s. əhəmiyyətli yer tutur.  

Siyasi mədəniyyətlə şərtlənən siyasi fəaliyyət probleminin müəyyənləşdirilməsinə tədqiqatçılar iki 

mövqedən yanaşırlar. Bu mövqelərdən birinin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, siyasi fəaliyyət siyasi sistemin 

daxildən özünütənzimləməsidir. Siyasi fəaliyyətin müəyyənləşdirilməsinə aid digər mövqe siyasi sistemin 

kənardan, sosial-sinfi qüvvələr tərəfindən idarə olunduğunu iddia edir. 

Müasir politologiyanın patriarxı adlandırılan, hakimiyyət münasibətləri nəzəriyyəsinin banisi M.Veber 

siyasi fəaliyyətin tərkibini təşkil edən ünsürlərdən ölkədə qayda-qanun yaradılmasına aid fəaliyyətə, başqa 

sözlə, «mövcud hakim münasibətlərə» daha çox üstünlük verir (10, s.661). Siyasi həyatın başlıca məzmununu 

məhz, siyasi fəaliyyət təşkil edir.  
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За последние годы мир претерпел существенные изменения. Фундаментальным противоречием 

современности и одновременно главным вызовом обществу XXI века является противостояние стан-

дартов мультикультурализма, с одной стороны, и ценностей национальной культурно-религиозной 

идентичности – с другой. Эти тенденции развиваются параллельно друг другу. С одной стороны, мы 

видим новые интенсивные процессы интеграции стран. А с другой стороны, ярче показывает себя 

стремление к сохранению традиционных ценностей. Чтобы мы могли понять причины проведения 

мультикультурной политики, понять механизмы, причины выбранного пути и результатов, необходимо 

обращаться к истории проблемы. (4,c.56) 

Анализ особенностей «эксперимента с мультикультурализмом» в ведущих западноевропейских 

странах приводит нас к выводу о том, что в сравнении с описанной нами моделью эффективного муль-

тикультурализма европейская «практика мультикультурализма» может носить то же название только 

условно. Концепция мультикультурализма, разработанная учеными-мультикультуралистами для эф-

фективного решения проблемы поликультурности в Канаде и других поликультурных странах, и име-

ющая в ряде стран (Австралия, Новая Зеландия, подробно рассмотренная нами Канада) положительный 

опыт реализации, в качестве главной задачи имеет максимально полноценное включение всех культур-

ных групп в общественную жизнь политически единого общества и государства на условиях равнопра-

вия, залог которого - уважение и принятие инокультурности. Основные принципы мультикультурного 
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подхода к решению проблемы поликультурности можно сформулировать таким образом: 1. осознание 

важности (но не абсолютности!) культурной составляющей в социальной и политической жизни лич-

ности и общества; 2. равное включение представителей всех культурных групп общества в обществен-

ную жизнь общества (то есть обеспечение доступа к участию в определении общего блага); 3. необхо-

димость частичной добровольной культурной трансформации (в том числе и идентичностной) ради 

достижения политического консенсуса по поводу общего блага - мультикультурного компромисса; 4. 

восприятие широкого полиформатного мультикультурного диалога (полилога) как наилучшего способа 

достичь легитимного мультикультурного компромисса; Основной целью политики, построенной на 

таких принципах, является решение проблемы поликультурности посредством обеспечения бескон-

фликтного существования поликультурного общества в экономически процветающем и политически 

стабильном либеральном государстве на основе добровольной и полноценной политической интегра-

ции всех культурных групп общества.(1,с.125) Без полноценного включения всех культурных групп в 

общественную жизнь, в процесс определения общего блага, без широкого полиформатного мульти-

культурного диалога общее благо не будет мультикультурным компромиссом. Это означает, что пол-

ноценной интеграции на основе такого блага быть не может, не будет и бесконфликтного существова-

ния поликультурного общества. В рассмотренных нами европейских странах инициативы прямо или 

иносказательно именуемые «мультикультурализмом» не имели задачи максимально полноценно вклю-

чить все культурные группы в процесс определения общего блага и интегрировать общество вокруг 

этого определенного посредством широкого полиформатного диалога компромиссного блага. В отно-

шении иммигрантских сообществ в этих странах «мультикультурализм» представлял собой разного 

рода «уступки» им, призванные снизить остроту протеста их представителей против отсутствия у них 

реальной возможности участвовать в определении общего блага. 

В Великобритании пропагандировавшее мультикультурализм на словах лейбористское прави-

тельство сделало все возможное для того, чтобы широкоформатный мультикультурный диалог по по-

воду определения общего блага не состоялся. Преследуя собственные политические цели (такие, как 

сохранение и наращивание электората), находившиеся у власти лейбористы ограничили дискурс муль-

тикультурализма проблемой интеграции иммигрантов, впоследствии практически монополизировав 

основные каналы взаимодействия с этой наиболее «проблемной» категорией культурных сообществ. 

Британские лейбористы рассчитывали таким образом получить как безоговорочную поддержку пред-

ставителей этих сообществ (как партия, так или иначе принимающая их во внимание), так и настроен-

ного по отношению к иммигрантам негативно большинства (как партия, способная налаживать контак-

ты с иммигрантскими сообществами, не давая им при этом реального права чувствительно менять жиз-

ненные уклады британского общества в целом). В реальности же вместо эффективного решения про-

блемы поликультурности, которое мог бы дать последовательный мультикультурный подход, британ-

ское общество получило ее фактическое обострение: не доверяя друг другу и не имея эффективных ка-

налов политического взаимодействия с культурным большинством и его государством там сегодня 

проживают представители различных иммигрантских сообществ. Британское большинство действи-

тельно «живет сегодня под угрозой террористических атак, которые осуществляют ее собственные 

граждане, не идентифицирующие себя с Великобританией, и в поисках идентичности, обращающиеся к 

экстремизму», как сказал в своей речи британский Премьер Кэмерон. И причину этого действительно, 

как говорит и Кэмерон, следует искать в той политике, которая препятствовала установлению поли-

форматного диалога культур в Великобритании, тем самым сделав невозможным участие всех куль-

турных сообществ в определении общего блага. В результате этой политики британская идентичность 

оказалась не продуктом мультикультурного компромисса, который мог бы быть принят многими, но 

отражением исключительно тех ценностей британского общества, к формулированию которых целый 

ряд культурных сообществ (3, с.78). Наше исследование выявило ряд серьезных препятствий для при-

менения политики мультикультурализма в ведущих западноевропейских странах. Помимо особенных, 

свойственных каждой отдельной стране проблем, есть общие моменты, характерные как для Велико-

британии, так для Германии и Франции. Речь идет о восприятии обществами указанных стран мульти-
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культурного подхода как причины масштабного провала интеграции инокультурных иммигрантов и о 

связанном с этим отсутствием у современных властей этих стран политической воли предлагать сего-

дня мультикультурное решение проблемы поликультурности. На сегодняшний день эти два момента 

представляются практически непреодолимыми препятствиями для принятия указанными государства-

ми мультикультурной стратегии решения проблемы поликультурности. Ведь предлагать для решения 

проблемы непопулярные меры (независимо от того, насколько «справедлива» эта непопулярность) в 

демократическом обществе - сложное решение, которое с точки зрения политической карьеры бывает 

оправданным лишь в случае резкого обострения проблемы, при высокой степени харизматичности по-

литиков и при условии, что они верят в безотлагательную перспективность начинания, то есть полага-

ют, что непопулярная мера может быстро дать положительные результаты. А в трех рассматриваемых 

нами странах проблема поликультурности, хотя и стоит достаточно остро, не демонстрирует признаков 

резкой эскалации, и мультикультурный подход ни в теории, ни на практике не обещает быстрых ре-

зультатов по ее решению. Да и вопрос о степени харизматичности современных европейских полити-

ков в лучшем случае - дискуссионный, хотя даже если бы это было не так, предыдущие два момента в 

целом позволяют оставить его риторическим. Вопрос о перспективах мультикультурализма в западно-

европейских странах, однако, риторическим все же не является. Проведенное нами сравнительное ис-

следование показало, что в действительности ни у одной из проанализированных стран не было нега-

тивного опыта применения мультикультурного подхода к решению проблемы поликультурности. Ни в 

одной из этих стран мультикультурализм по существу (то есть в виде, сколь-нибудь напоминающем 

описанную нами модель эффективного мультикультурализма) не применялся. Основные принципы 

подхода на практике системно не соблюдались (2, с.178). Поэтому признавать сегодня эту модель не-

эффективной в европейских условиях и на этом основании отказывать ей в положительных перспекти-

вах там не вполне корректно. С высокой долей вероятности, тот факт, что мультикультурализм в ука-

занных странах существовал почти исключительно в политической риторике, а реализованные на прак-

тике инициативы были единичными и бессистемными, свидетельствует о том, что в реальности ни у 

одного из обозначенных государств не было цели - главной цели мультикультурализма - полноценно 

интегрировать все свои культурные группы, приобщить их к процессу определения общего блага. И 

весьма возможно, что говорить следовало бы не об отсутствии у европейских политиков и большин-

ства европейских граждан веры в действенность мультикультурализма, а об отсутствии у них веры в 

сами принципы мультикультурализма, об иной морально-этической позиции и, соответственно, при-

верженности другому подходу решения проблемы поликультурности - модели сегрегации либо модели 

принудительной ассимиляции (по крайней мере - в отношении иммигрантов). Об этом свидетельству-

ют и рассмотренные выше публичные выступления. Однако то, что ранее ни европейские политики, ни 

большинство европейских граждан не проявили достаточного интереса к мультикультурному подходу 

и не демонстрируют такого интереса сейчас, не означает, что этого не может произойти в будущем. 

Если по ряду обстоятельств европейские общества (и их политическая верхушка соответственно) пере-

менят свою морально-этическую позицию в отношении решения проблемы поликультурности, то 

мультикультурный подход будет иметь все основания быть взятым на вооружение. Потому что объек-

тивно мультикультурный подход для западноевропеских стран является перспективным. Мультикуль-

турализм либерален по своей природе и хорошо соотносится с либерально-демократическими ценно-

стями западных обществ. Его эффективность в условиях схожих с современными европейскими (как в 

политическом, так и в экономическом, и в социальном плане) подтверждается длительным опытом его 

применения в целом ряде западных государств, включая подробно рассмотренную нами Канаду. Бу-

дучи реализуемой последовательно, основанная на мультикультурном подходе модель решения про-

блемы поликультурности демонстрирует также устойчивость достигаемых результатов. К тому же, в 

отличие от других известных моделей решения проблемы поликультурности (кроме специфической 

модели плавильного котла), мультикультурный подход единственный не имеет неудачного опыта при-

менения на Западе вообще и в Европе - в частности. Главным условием эффективного применения 

мультикультурализма для решения проблемы поликультурности в западноевропейских государствах, 
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как и везде, будет существенное соблюдение принципов подхода и, самое главное, - разделение целей 

(5,p.67). Эти цели включают в себя достижение цементирующего политическое единство мультикуль-

турного компромисса (лигитимизированного посредством мультикультурного диалога). Постановка 

такой цели в демократическом обществе говорит о принципиальной готовности этого общества макси-

мально включить все культурные группы в процесс определения общего блага; пойти на эволюцию 

собственной идентичности (культурной, социальной, экономической и политической). 
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Münaqişələr cəmiyyətdə həm müsbət, həm də mənfi funksiyalar yerinə yetirir. Sosioloji ədəbiyyatda 

münaqişələrin iki nöqteyi nəzərdən təhlil olunması mövcuddur. Bunlardan biri münaqişələrin ziyanlı olmasına 

aid mövqedir, digəri isə münaqişələrin faydalı olduğunu iddia edirlər. Söhbət münaqişələrin pozitiv və neqativ 

xarakterindən gedir. Münaqişələrin pozitiv və ya neqativ rol oynaması obyektiv və subyektiv 

qiymətləndirilmədən asılı ola bilər. Sərbəst strukturlu qruplarda və münaqişənin normal hesab olunduğu, onun 

nizamlanmasının müxtəlif mexanizmlərinin mövcud olduğu açıq cəmiyyətlərdə münaqişə, bir qayda olaraq, 

həyat qabiliyyətinin, dinamizmin və tərəqqiyə meylin artmasına təkan verir ( 1, s. 104-105).  

Münaqişələr cəmiyyətin inkişafı üçün zəruri hadisə hesab olunur. Onun üç əsas funksiyası qeyd 

olunur. Funksiyalardan biri münaqişəli tərəflərin münasibətlərində nəzərə çarpan psixoloji gərginliyin 

azalmasıdır. Bu funksiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, burada münaqişəli tərəflər bir-birləri ilə qarşılıqlı 

fəaliyyətdə olurlar. Bu da, fərdlərin qarşılıqlı sürətdə adaptasiyasına kömək edir.  Müsbət dəyişikliklər 

stimullaşdırılır. Münaqişələrin digər pozitiv funksiyası kommunikativ-əlaqələndirici funksiyadır. Münaqişə 

iştirakçıları bu funksiya vasitəsilə özlərinəməxsus və əks mənafeləri dərk edir, ümumi problemləri üzə 

çıxarırlar. Daha sonra isə mənafelər bir-birinə uyğunlaşdırılır. Cəmiyyətdə münaqişələrin pozitiv 

funksiyasından danışarkən birləşdirici funksiyanı göstərmək lazımdır. Birləşdirici funksiya sosial 

dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. Bu o zaman baş verir ki, münaqişənin həlli gedişində 

insanlar bir-birini yenidən başa düşür və onlarda əməkdaşlığa maraq yaranır. Bunun üçün imkanlar yaranır. 

Birləşdirici funksiya münaqişə iştirakçılarını qarşılıqlı fəaliyyətə, kompromisə gətirib çıxarır.Münaqişələrin 
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pozitiv funksiyaları ondan ibarətdir ki, münaqişə ziddiyyətləri üzə çıxardaraq həll edir və bununla da ictimai 

inkişafa təkan verir. Vaxtında aşkara çıxarılmış, qarşısı alınmış münaqişə daha ciddi münaqişələrin qarşısını 

ala bilər.  

Münaqişə iştirakçıların  mövqelərini, mənafelərini və məqsədlərini üzə çıxarır, bununla da yaranan 

problemlərin tarazlaşdırılmış həllinə təkan verir. Açıq sosial sistemdə münaqişə qoruyucu klapan rolunu yerinə 

yetirərək, meydana çıxan ziddiyyətləri aşkarlayır və bütövlükdə sosial strukturu qoruyub saxlayır (1, s.106). 

Lakin bu göstərdiyimiz pozitiv məqamlarına baxmayaraq münaqişələr çox vaxt cəmiyyətdə neqativ, dağıdıcı 

rol oynayır. Münaqişələr sosial sistemlərə münasibətdə qeyri-sabitləşdirici mahiyyət kəsb edə bilər və bu da 

sosial qrupların birliklərin  dağılmasına  təsir göstərməyə qadirdir.  

Münaqişələrin funksiyalarının xarakteri ilə bağlı təsəvvürlər nisbi xarakter daşıyır, onlar cəmiyyətin 

inkişafının zəruri elementləridir. Münaqişələrin funksiyaları olmadan irəliyə doğru getmək mümkün deyildir. 

Cəmiyyətdə baş verən münaqişələr bir sıra hallarda  mənfi, neqativ qiymətləndirilir. Münaqişə iğtişaşlara və 

qeyri-sabitliyə aparıb çıxarır. Cəmiyyət sülh və asayişi qoruya bilmir və mübarizə forması kimi zorakı 

metodlar seçilir.  Münaqişə nəticəsində böyük maddi və mənəvi itkilər baş verir.  Baş verən münaqişələr böyük 

sayda insan itkisi ilə nəticələnir. Bu hallar mövcud olduqda münaqişələr mənfi nəticəli hesab olunur. 

Münaqişələr o zaman mənfi hesab olunur ki, o, insanların sosial-psixoloji uzlaşmamasından yaranır. 

Münaqişələrin həmçinin, subyektlərdən və fikir ayrılığı sahəsindən asılı olaraq təsnifatına təsadüf edilir (10, 

s.326).  

Şəxsi münaqişə şəxsiyyətin daxilində, onun fərdi şüur səviyyəsində baş verən münaqişələri özündə 

təcəssüm etdirir. Şəxslərarası münaqişə bir və ya bir neçə qrupu təmsil edən iki yaxud daha çox adam 

arasında fikir ayrılığıdır. Mənsubiyyət münaqişəsi onunla səciyyələnir ki, fərdlər sanki ikiqat mənsubiyyətə 

malik olur, məsələn, münaqişəli tərəfləröz daxilində hansısa böyük qruplar yaradır və ya eyni vaxtda rəqabətdə 

olan iki qrupa daxil olaraq eyni məqsəd güdür.  Xarici mühitlə münaqişə. Qrupu təşkil edən fərdlər xarici 

mühitin, hər şeydən əvvəl isə inzibati və iqtisadi normaların, göstərişlərin təsirinə məruz qalırlar.  Rəqabət- 

cəmiyyət, sosial qruplar, sosial təşkilatlar tərəfindən şəxsi nailiyyətlərin və yaradıcılıq qabiliyyətinin qəbul 

edilməsi uğrundan mübarizə. Rəqabətin məqsədi yüksək mövqeyə malik olmaqdan, nüfuzlu məqsədlərə nail 

olmaq yolu ilə öz üstünlüyünü nümayiş etdirməkdir. 

Münaqişə iştirakçıları əsas və ikinci dərəcəli olurlar. Münaqişənin əsas iştirakçıları toqquşan maraqlar 

üzündən birbaşa qarşıdurma vəziyyətində olan tərəflər hesab olunurlar.  Ikinci dərəcəli iştirakçılar isə 

münaqişə tərəflərinə dəstək verən iştirakçılar hesab olunurlar. Siyasi münaqişə baş verən zaman münaqişə 

iştirakçılarının sosial və psixoloji vəziyyətlərindən asılı olaraq onların davranışları müxtəlif olur.   Onların əsas 

davranış növləri aşağıdakılardır. 

Kompromiss – bu münaqişə növündə hər iki tərəf üçün vacib və prinsipial olan məsələlərdə güzəştə 

gedilir.  Siyasi münaqişə baş verən zaman onun həll edilməsi prosesində ən optimal vasitə kompromiss  yəni, 

güzəştə getmə vasitəsi hesab edilir. 

Güzəşt- burada münaqişə zamanı tərəflərdən biri öz maraqlarından imtina edərək, qarşı tərəfin 

mövqeyinə yaxın mövqedə dayanır. Siyasi münaqişə zamanı bu hal çox nadir hallarda rast gəlinən hesab edilir. 

Tərəflərdən biri artıq öz gücsüzlüyünü dərk edir və qarşı tərəfin mövqeyini qəbul edir. Bu hal siyasi 

münaqişədə bəzən təhlükəli fəsadlara da yol açır. Zəif rəqib bu taktikanı seçərək öz gücünü bərpa etməyə vaxt 

qazanmış olur. Tərəflərin arasındakı güc fərqi aradan qalxdıqda isə yenidən məqsəd uğrunda mübarizə 

başlayır. 

Əməkdaşlıq-  bu münaqişə növündə münaqişəli tərəflər problemin aradan qaldırılması yollarını birgə 

çalışaraq  axtarmağa səy göstərirlər. Siyasi münaqişə zamanı tərəflər arasında yaranan əməkdaşlıq onlar 

arasında kommunikasiya əlaqələrini də gücləndirir. Qarşılıqlı güzəşt də əməkdaşlıq əsasında əldə edilir.  

Passivlik- Adından göründüyü kimi tərəflər münaqişəli vəziyyətin mövcudluğunu dərk edir, lakin 

onun aradan qaldərəlması yolunda heç bir iş görmürlər.  

Rəqabət- siyasi münaqişənin əsas mahiyyətini özündə əks etdirir. Bu zaman münaqişə edən 

tərəflərdən hər biri qarşı tərəfə özünə sərf edən həll yolunu qəbul etdirməyə çalışır. Bu da müxtəlif yollarla ola 

bilər, zor tətbiq etməklə və ya danışıqlar yolu ilə ola bilər.  
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Qeyd etmək lazımdır ki, iştirakçılar münaqişə vəziyyətində bir deyil, bir neçə davranış taktikasından 

istifadə edirlər. Sadəcə, qeyd edilən davranış taktikalarından biri dominantlıq təşkil edə bilər. Baş verən 

münaqişələrin 90%-dən çoxunda iştirakçılar rəqabət taktikasından istifadə edirlər ( 5, s.87).  

Siyasi münaqişənin quruluşunu təşkil edən, onun mahiyyətini açmağa imkan verən əsas anlayışlardan 

biri də münaqişənin subyektidir. Münaqişənin subyekti bir-birinə qarşı mübarizə aparan tərəflər hesab 

olunur. Lakin münaqişəyə cəlb olunanların hamısı onun subyekti olmaya bilər. Münaqişədə əlbir olan, vasitəçi 

və digər şəxslər də vardır. Bu şəxsləri bir-birinə təsir göstərən( hücum və müdafiə xarakterli) mübarizə aparan 

tərəflər hesab etmək olar. Qeyd edək ki, münaqişə də adətən bir-birinə qarşı mübarizə aparan iki tərəf, hətta üç 

və daha artıq tərəf iştirak edə bilər. Əgər subyektlərin tələbatı, mənafeləri, məqsədləri, iddiaları çox vaxt yalnız 

hakimiyyətdən istifadə etməklə reallaşırsa, belə halda münaqişədə bilavasitə partiyalar, parlament təşkilatları, 

dövlət aparatı, təzyiq qrupları və s iştirak edə bilər. Onlar müvafiq sosial qrupların və şəxsiyyətlərin iradəsinin 

ifadəçiləridir (4, s.460). 

 Siyasi münaqişənin subyekti hakimiyyət  münasibətləri ilə bağlıdır. Siyasi münaqişənin subyekti 

dedikdə, cəmiyyətdə digər sosial-siyasi qrupların maraq və məqsədlərinə zidd olan fəaliyyətləri 

gerçəkləşdirmək istəyən siyasi qruplar nəzərdə tutulur. Təbii ki, söhbət siyasi münaqişədən gedirsə, burada 

bütün məsələ hakimiyyət münasibətlərinə bağlıdır. Siyasi münaqişələrin subyektləri qismində siyasi 

münasibətlərin istənilən subyektləri çıxış edə bilər. Cəmiyyətin siyasi həyatında fəal iştirak edən, cəmiyyətin 

inkişafına fəal təsir göstərmək iqtidarında olan şəxsiyyətlər, ayrı-ayrı qruplar münaqişələrin subyektləri 

qismində çıxış edirlər. Siyasi münaqişənin subyektlərini belə qruplaşdırmaq olar:  

-sosial qruplar, millətlər, siniflər; 

-siyasiləşmiş sosial hərəkatlar şəklində təzahür edən qeyri-formal birliklər; 

-formal birliklər( formal təşkil olunmuş sosial birliklər-dövlətlər və onların koalisiyaları, partiyalar; 

Siyasi münaqişənin subyekti kimi şəxsiyyət, siyasi xadimlərin, hakimiyyət orqanlarının, siyasi partiya 

liderlərinin şəxsiyyətləri çıxış edir. Siyasi münaqişənin subyekti lider burada əsas rol oynayır. Liderlik 

şəxsiyyətin qrupa, təşkilata, cəmiyyətə və ya onun böyük hissəsinə daim prioritet təsiridir. Buradan aydın olur 

ki, lider təşkilatın və ya sosial qrupun avtoritar üzvü olmaqla, onun şəxsi təsir qabiliyyəti sosial-siyasi 

proseslərdə əhəmiyyətli rol oynamağa, eləcə də kollektivdə, qrupda, cəmiyyətdə qarşılıqlı münasibətlərin 

tənzimlənməsinə imkan yaradır (3, s.113). 

Siyasi münaqişələrin subyekti haqqında daha dəqiq məlumatlara yiyələnmək üçün daxili siyasi 

münaqişələr ilə xarici siyasi münaqişələrin subyektlərini fərqləndirmək lazımdır. Daxili siyasi münaqişənin 

subyekti qismində fərdlər, qruplar, millətlər  və çıxış edirlər. Qloballaşma insan həyatının bütün sahələrinə 

nüfuz etdiyi halda xarici siyasi münaqişənin subyekti kimi dövlətlə yanaşı, dövlət ittifaqları,  beynəlxalq qeyri-

hökumət təşkilatları, xalqlar çıxış edirlər.  

Siyasi münaqişənin daxili və xarici subyektləri ilə yanaşı, onların əsas və ikinci dərəcəli subyektləri 

fərqləndirilir. Münaqişənin əsas subyekti odur ki, münaqişə prosesində qarşı tərəflə toqquşan maraqları vardır 

və o, əks tərəflə birbaşa mübarizədə iştirak edir. Münaqişənin əsas subyektləri münaqişənin əlamətləri hiss 

edilən andan bəlli olur. Əsas subyekt münaqişənin baş verməsində, inkişafında həlledici rol oynayır. Əsas 

subyektlərdən başqa, münaqişənin ikinci dərəcəli subyektləri də mövcuddur. Ikinci dərəcəli subyekt qismində, 

əsas subyekt kimi çıxış etməyən bütün iştirakçıları aid edə bilərik. Siyasi münaqişənin ikinci dərəcəli 

subyektləri yalnız siyasi, iqtisadi yox, hətta hərbi yardım vasitələri ilə də münaqişə edən tərəflərdən birinə 

yardım edirlər. Buna nümunə olaraq Azərbaycan torpaqlarının 20%-ə qədərini işğal etmiş Ermənistana Rusiya 

hərtərəfli yardımlarını etmişdir və bu hələ də davam edir.  

Siyasi münaqişələrin inkişafında əsas və ikinci dərəcəli subyektlərin rolu nisbi qiymətləndirilir. Bəzən, 

elə hallar olur ki, münaqişənin ilkin mərhələsində ikinci dərəcəli hesab olunan subyekt  sonradan əsas subyektə 

çevrilir. Münaqişənin ikinci dərəcəli hesab edilən subyektləri onun inkişafında həm konstruktiv, həm də 

destruktiv rol oynayır. Ikinci dərəcəli subyektlər münaqişə vəziyyətini tənzimləməklə yanaşı, eyni zamanda 

vəziyyəti gərginləşdirə də bilərlər. Müasir dövrün münaqişə təhlili onu da göstərirki, əksər hallarda ikinci 

dərəcəli subyektlər münaqişəyə əsas subyektlərdən birini dəstəkləmək məqsədilə daxil olurlar.  Bəzən 

münaqişənin gedişatında yeni subyektlər də meydana çıxa bilər. Münaqişəyə üçüncü tərəfi cəlb edərkən 

diqqətli olmaq tələb olunur. Siyasi münaqişənin subyektini təhlil edərkən həmin subyektlərin maraqlarının 

təhlili də mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  
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Siyasi maraq siyasi münaqişə prosesində siyasi davranışın hərərkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir. Yəni, 

siyasi maraq siyasi münaqişədə subyekti qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün rəqib tərəfə qarşı mübarizəyə 

sövq edir. Ümumiyyətlə siyasi maraq siyasi münaqişədə mühüm rol oynayır. Siyasi münaqişənin təbiətindən 

irəli gəlir. Çünki, istənilən münaqişə maraqlar təmin olunmadıqda meydana çıxır. Siyasi maraq cəmiyyətin 

ictimai münasibətlər sistemində də mühüm yer tutur.  

Bizə məlumdur ki, münaqişə insan münasibətlərinin ziddiyətli bir formasıdır. Bunu nəzərə alaraq qeyd 

edək ki, münaqişənin əsas, birbaşa səbəbi rolunda subyektlərin siyasi marağı çıxış edir. Bütün siyasi 

münaqişələr siyasi maraqdan qaynaqlanır.  

Siyasi münaqişə prosesinə siyasi maraqla yanaşı, insanların dini, milli və digər maraqları da təsir 

göstərir. Siyasi münaqişədə siyasi maraq anlayışı mühüm yer tutur. Ziddiyyətlərin əsasındada maraqların təmin 

olunmaması dayanır. Siyasi maraq yetərincə təmin olunmur, buda ziddiyyətli münasibətlərə gətirib çıxarır.  

Yəni, ziddiyyətlər maraqların üst-üstə düşməməsindən yaranır. Siyasi maraqların digərlərindən fərqlənən bir 

sıra səciyyəvi əlamətləri vardır:  

-birincisi, siyasi maraq subyektin siyasi tələbatının aktuallığını ifadə edir, nəticədə maraq siyasi 

subyektin fəaliyyətinin əsas səbəbi kimi çıxış edir.  

-ikincisi, siyasi maraqların məqsədi nisbi olur və siyasi maraqlar siyasi fəaliyyətin  istiqamətini və 

xarakterini müəyyən edir.  

-üçüncüsü, siyasi maraqlar sosial qrupların maraqlarının qarşılıqlı fəaliyyəti nəticəsində meydana çıxır.  

Bu isə həmin qüvvələrin cəmiyyətdəki nüfuzundan, siyasi aktivliyindən asılıdır.  

-dördüncüsü, siyasi maraqlar həm sosial tələbatların nəticəsi kimi meydana çıxır, həm də sosial-

iqtisadi sferanın inkişafını şərtləndirir.  

Bütün subyektin maraqları ümumi şəkildə cəmiyyətin maraqları ilə əlaqədardır. Cəmiyyətin maraqları 

da dövlət tərəfindən müəyyənləşdirilir. Dövlətin daxilində milli maraqlar prioritet kimi qəbul edilir. 

Dövlətlərarası, beynəlxalq arenada isə  ümumbəşəri maraqlar və dəyərlər mərkəzi yer tuturlar. Dövlətin 

maraqlarını şərti olaraq belə qruplaşdıra bilərik: 

Dövlətin marağı hər şeydən əvvəl dövlət təhlükəsizliyinin və bütövlüyünün təmin edilməsi ilə bağlıdır. 

Bu maraqlar əsas maraqlardır. Dövlət siyasi, iqtisadi və sosial suverenliyini qorumaq üçün bütün mümkün 

vasitələrdən istifadə edir.  

Dövlətin digər maraqları onun xarici siyasəti ilə bağlıdır. Bu maraqlar əsas maraqlardan doğur və 

ikinci dərəcəli maraqlardır. Xarici siyasət ilə bağlı yaranan maraqlar dövlətin tələbatlarından yaranır. Dövlətin 

tələbatı artdıqca maraqlarda genişlənir. Bəzən elə olur ki, dövlət əsas maraqlar naminə ikinci dərəcəli 

maraqlardan imtina edir. Dövlətlər arasında münasibətlər kəskinləşən zaman dövlətin sabitlik dövründə ikinci 

dərəcəli hesab etdiyi maraqlar əsas yerə keçir. Birinci dərəcəli ola bilir. Ikinci dərəcəli maraq dövlətin əsas 

marağına çevrilir. 

 

 

ƏDƏBİYYAT: 

 

1. 1.Abbasbəyli A.N, Dərəbadi P.Q, İbrahimov Ə.G Konfiliktologiya. Bakı 2006 

2. Əfəndiyev. M.  Siyasi elmin əsasları. Bakı 2004 

3. Əfəndiyev. M. Politologiya. Bakı 2013 

4. Əfəndiyev. M. Sosiologiya. Bakı 2009  

5. Анцупов А.Я, Баклановский С.В Конфликтология в схемах и комментариях. С. Петербург 2006   

6. 6. Коваленко Б. В, Пирогов А.И, Рыжов О.А   Политическая конфликтология Москва 2002  

7. Марченко М.Н. Политология Москва 1999  

8. Макеев А.В Политология Москва 2000 

9. Ратников В.П. Конфликтология М 2007   

10. Фролов С.С. Основы социологии М  1997   

  



249 
 

Fuad XƏLĠL-ZADƏ, 

doktorant, Bakı Dövlət Universiteti 

 

BEYNƏLXALQ SEÇKİ SİSTEMLƏRİ VƏ DEMOKRATİK SEÇKİLƏRİN 

KEÇİRİLMƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ QAYDALARI  

 

Cəmiyyət yaranandan ayrı - ayrı fərdlər onun daxil olduğu və yaşadığı ərazidə idarəetmədə və 

qərarların qəbulunda iştirak etməyə çalışmışdır. Bütün dünyada cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında iştirak 

etmək hüququ əsas insan hüquqlarından hesab olunur. Azərbaycan Respublikası müasir dünyanın müəyyən 

coğrafi ərazi hissəsində yerləşən müstəqil dövlət olduğu üçün, təbiidir ki, mövcud seçki sistemi də beynəlxalq 

hüquq sistemləri ilə uyğunluq təşkil etməlidir. Bu məqalədə müəllifin toxunduğu əsas məqam beynəlxalq seçki 

sistemlərinin, xarici dövlətlərin seçki prosesində olan təcrübəsinin analizi, onların müsbət tərəflərinin önə 

çəkilməsi və gələcəkdə Azərbaycan qanunvericiliyinə implementasiyası üçün elmi zəminin yaradılmasıdır. 

Açar sözlər: plüralist - majoritar seçki sistemi, proporsional nümayəndəlik sistemi, yarıproporsional 

sistem, qarışıq seçki sistemi. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРАВИЛА,  

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ДЕМОКРАТИЧЕСКИЕ ВЫБОРЫ 

 

С Создания общества, индивидумы живущие на территории определенной территории, ста-

рались принимать решения в управлении и принятий решений. Во всем мире участие в политической 

жизни общества и государства считается фундаментальным правом человека.  

Азербайджанская Республика является независимым государством. Частью современного ми-

ра в определенной географической области, поэтому избирательная система должна быть в соот-

ветствии с международно-правовой системой. Сутью этой статьи является то, что автор затра-

гивает избирательную систему, опыт зарубежных стран, анализ избирательного процесса в продви-

жении позитивных аспектов реализации законодательства, это является научной основой для импле-

ментации Азербайджанского законодательства.  

Ключевые слова: плюралистическая - мажоритарная система голосования, пропорциональная 

система представительства, полу- пропорциональная система, смешанная избирательная система. 

 

Fuad KHALIL-ZADEH, 

PhD student, Baku State University 

 

INTERNATIONAL ELECTION SYSTEMS AND RULES GOVERNING 

 DEMOCRATIC ELECTION 

 

The creation of a society - including individuals and lived in his area to participate in governance and 

decision-making process worked. All over, the world to participate in the political life of society and the state 

is considered a fundamental human right. Azerbaijan Republic is an independent state, which located part of 

the modern world in a certain geographic area; it is natural that the current electoral system should be com-

patible with international legal systems. The main point of this article, the author touches the electoral system, 

the experience of foreign countries, the analysis of the electoral process, and in promoting the positive aspects 

of the implementation of the legislation of Azerbaijan Republic is to create a scientific basis. 

Keywords: pluralistic - majority voting system, a proportional representation system, mixed electoral 

system. 
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Bəşəriyyət tarix boyu insan hüquqlarının məhdudlaşdırılmasının qarşısını almaq üçün idarəetmənin 

böyük bir praktiki prosesini keçmişdir. Bütün dünya dövlətçilik tarixində bu prinsipə əməl etmək üçün 

müxtəlif tədbirlərə, üsullara müraciət edilmişdir. Seçki məhz bu üsullardan biridir. Seçkilər əksəriyyətin 

iradəsini ifadə etmək baxımından hakimiyyəti legitimləşdirir. Seçkilər vasitəsilə xalq öz nümayəndələrini seçir 

və suveren hüquqlarını həyata keçirmək üçün onlar arasında mandat bölgüsü aparir. Bu yolla insan və 

vətəndaşın ən mühüm hüquqlarından biri həyata keçirilir. 10 dekabr 1948 – ci il tarixli ―insan hüquqlarının 

ümumi bəyannaməsin‖də qeyd olunduğu kimi, xalqın iradəsi hakimiyyətin əsasınıi təşkil edir. Bu iradə öz 

əksini ümumi, bərabər seçki hüququ əsasında gizli səsvermə və seçkinin azad və demokratikliyini təmin edən 

vasitələrdən istifadə etməklə müntəzəm keçirilən səsvermələrdə tapır.  

12 noyabr 1995 – ci il konstitusiyasının 2 – ci maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan xalqı öz 

suveren hüququnu bilavasitə ümumxalq səsverməsi – referendum və ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ 

əsasında sərbəst, gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə seçilmiş nümayəndələri vasitəsilə həyata keçirir. Lakin, bu 

heç də o demək deyildir ki, xalq səsvermə vasitəsilə öz ayrılmaz suverenliyini seçilənlərə verir. Seçkilər 

vasitəsilə yalnız konstitusiyada müəyyən olunmuş səlahiyyətlər çərçivəsində suverenliyin reallaşdırılmasına 

nail olunur.  

Seçkilərin keçirilməsi həmişə bir qayda olaraq xalqın hüquq düşüncəsinin genişləndirilməsinə, onun 

siyasi aktivliyinin artmasına, xalqı daha uğurlu idarə edə biləcək və xalqın daha çox inamini qazanmış olan 

qüvvələrin dinc yolla hakimiyyətə gəlməsinə şərait yaradır. Seçkilər cəmiyyətin ―siyasi barometri‖ qismində 

çıxış edir.  

Dünya dövlətlərinin sırasında respublikaların sayının artması nəticəsində bəşəriyyətin mütləq 

əksəriyyətinin get – gedə daha çox seçmək və seçilmək hüququndan istifadə etməsi üçün yaranan imkan 

seçkilərdən gələcəkdə də hakimiyyətin ali orqanlarının formalaşdırılmasında ən optimal variant kimi istifadə 

olunmasına tam zəmin yaradır. Seçkilər anlayışı ilk növbədə seçki hüququ anlayışı ilə six bağlıdir. Seçki 

hüququ geniş anlayış olub, vətəndaş hüquqlarının başlıca təzahürlərindən biridir. Seçki hüququ hüquq 

ədəbiyyatinda iki mənada – obyektiv və subyektiv mənada işlədilir. Obyektiv mənada seçki hüququ dedikdə, 

ali hakimiyyət və yerli özünüidarə orqanlarına seçkilərlə bağlı ictimai münasibətləri tənmiz edən hüquq 

normalarının məcmusu başa düşülür. Obyektiv seçki hüququ konstitusiya hüququnun bir institutu olmaqla 

geniş mənada seçki sistemini tənzim edən hüquq normalarını birləşdirir. Seçki hüququnun predmetini 

vətəndaşların birbaşa və dolayı iştirak etdiyi seçkilərlə bağlı ictimai münasibətlər təşkil edir.  

Seçki hüququnun mənbələri sırasına seçki hüququnun normalarının ifadə edildiyi konstitusiya 

hüququnun bütün mənbələri daxildir. Subyektiv mənada seçki hüququ dövlətin öz vətəndaşlarına dövlət 

orqanlarına, habelə yerli özünüidarə orqanlarına seçkilərdə iştirak etmək imkanını təmin etməsi nəzərdə 

tutulur. Başqa sözlə, subyektiv mənada seçki hüququ dedikdə, vətəndaşların seçkilərdə iştirak etmək, seçmək 

və seçilmək imkanı başa düşülür. Subyektiv mənada seçki hüququ aktiv (seçmək) və passiv (seçilmək) seçki 

hüquqlarından ibarətdir.   

Öz miqyasına və siyasi prosеslərdəki roluna görə sovеtlər dönəmində o qədər də önəm kəsb еtməyən 

sеçki hüququ müstəqillik illərində tədricən mürəkkəb sahələrarası hüquq normaları komplеksinə, hüquq 

institutuna çеvrildi və bu gün ayrıca hüquq sahəsi kimi хaraktеrizə olunması üçün kifayət qədər əsaslar 

formalaşmış oldu. Konstitusiyanın müəyyən еtdiyi prinsiplər əsasında sеçkilər siyasi hakimiyyətə gəlməyin 

yеganə dеmokratik və hüquqi yolu olmaq statusu qazanmış oldu. Sеçkilər bir tərəfdən хalq hakimiyyətinin 

həyata kеçirilməsinin ən gеniş tətbiq olunan bilavasitə forması, dövlət hakimiyyəti və yеrli özünüidarəеtmə 

orqanlarının təşkilinin ən dеmokratik üsulu olmaqla yanaşı, digər tərəfdən vətəndaşların subyеktiv hüququ olan 

sеçki hüququnun rеalizə olunması vasitəsi, onların hakim siyasətə, dövlət hakimiyyətinə təsir vasitəsi, sеçkili 

dövlət hakimiyyəti və yеrli özünüidarəеtmə orqanlarının fəaliyyətinə qiymət vеrmək və təsir еtmək imkanıdır. 

Sеçkilər digər bir tərəfdən cəmiyyətin siyasi baromеtridir. Məhz sеçkilər vasitəsilə vətəndaşlar hansı siyasəti 

dəstəklədiklərini, cəmiyyəti hansı siyasi qüvvənin idarə еtməsini istədiklərini ifadə еdirlər. (bax: 5; s.28). 
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Azərbaycan xalqının iradəsi ümumi, bərabər və birbaşa seçkilərdə (bax: 10) və ümumxalq 

səsverməsində - referendumda öz əksini tapır. Hər hansı bir vətəndaşı yalnız məhkəmə vasitəsilə seçki 

hüququndan məhrum etmək mümkündür. 

Ümumi seçki hüququ dedikdə irqindən,  milliyyətindən, dinindən,cinsindən, mənşəyindən, əmlak 

vəziyyətindən vs. asılı olmayaraq, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları seçmək, seçilmək və referendumda 

iştirak etmək hüququ başa düşülür. 

Bərabər seçki hüququ : 

1) Vətəndaşlar seçkilərdə bərabər əsaslarla iştirak edirlər; 

2) Hər bir səsvermə zamanı hər bir vətəndaşın səsi vardır; 

3) Vətəndaşların hər bir səsi eyni hüquqi qüvvəyə malikdir. 

Birbaşa seçki hüququ:  

1) seçkilərdə namizədlərin lehinə, referenduma çıxarılan məsələnin lehinə və ya əleyhinə şəxsən səs 

vermələri; 

2) başqa şəxslərin yerinə səs vermələrinin qadağan olunması. 

Dünyada çoxlu sayda seçki sistemləri vardır. Seçki sistemlərinin çoxluğu bu sistemlərin cəmiyyətin 

bütün siyasi qüvvələrini tam qane etməməsi, bir sistemin digərindən üstün və çatışmayan cəhətlərə malik 

olması ilə əlaqədardır. Bu baxımdan ölkələrin siyasi hakimiyyəti, qanunvericilik orqanları daha məqsədəuyğun 

hesab etdikləri seçki sistemlərini qəbul edirlər.  

Beynəlxalq təcrübədə seçki sistemlərinin iki əsas forması - plüralist majoritar seçki sistemi və 

proporsional nümayəndəlik seçki sistemi fərqləndirilir. Lakin bəzi ölkələr seçkilər zamanı, əsasən də 

parlament seçkilərində hər iki sistemdən istifadə edirlər ki, bu da qarıĢıq sistem və ya yarıproporsional sistem 

adlandırılır.  

Majoritar seçki sistemi. Əsasında əksəriyyət prinsipinin dayandığı majoritar (fransızca «mayorite» - 

«əksəriyyət» deməkdir) sistem tarixən formalaşmış ilk seçki sistemi olmuşdur. Burada mahiyyət ondan 

ibarətdir ki, səslərin əksəriyyətini qazanmış namizədlər seçilmiş hesab olunurlar. Plüralist majoritar sistemin 

əsasında hamısı qalibə çatır prinsipi dayanır. Majoritar sistem mahiyyətcə sadə və anlaşıqlı olsa da, siyasi 

partiyaların güclü olduğu dövlətlərdə bu sistemdən bütün siyasi qüvvələr razı qalmır. Çünki, səslərin nisbi 

azlığını alan namizəd (seçicilərin qismən az hissəsinin müdafiə etdiyi) namizədlər kənarda qalırlar.  

Majoritar seçki sisteminə birmandatlı seçki sistemi də deyilir. Yəni, ölkə ərazisi müəyyən olunmuş 

deputat yerlərinin sayına uyğun sayda dairələrə bölünür. Hər dairədən isə yalnız bir mandat – daha çox səs 

qazananlar qalib müəyyən edilir. Majoritar seçki sisteminin az hallarda çoxmandatlı dairələr üzrə tətbiqi 

hallarına da təsadüf edilir (məsələn, ABŞ-da prezident seçkiləri kollegiyasının seçkilərində prezident seçiciləri 

siyahılarının rəqabətdə olduğu ştatlar və federal dairə çoxmandatlı seçki dairələridir).  

Majoritar sistemə rəğbətin köklərini yalnız tarixdə axtarmaq düzgün olmazdı, bunun daha rasional 

izahı var. Majoritar sistem parlamentdə çoxluq təşkil edən partiyaya öz proqramını həyata keçirməyə imkan 

verir. Bu sistem hökumətin səmərəli fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. (bax: 11) 

Proporsional seçki sistemi. Konstitusion quruluşun formalaşmağa başladığı ilk vaxtlarda siyasi 

birliklərin proporsional təmsilçiliyi ideyaları irəli sürülməyə başlamışdı. Bu qaydaya görə, həmin birliklərin 

qazandığı mandatların sayı onların namizədlərinə verilmiş səslərin sayına uyğun gəlir. Belə bir ideyanı Böyük 

fransız inqilabının görkəmli xadimlərindən olmuş Lui Sen-Jüst 1793-cü ildə Fransa konventində irəli 

sürmüşdü. XIX əsrin 40-cı illərində proporsional seçki layihələrini amerikalı Tomas Cilpin və isveçrəli Viktor 

Konsideran təklif etmişdilər. Proporsional sistem ilk dəfə 1889-cu ildə Belçikada tətbiq olunmuşdur. XX əsrin 

başlanğıcında bu sistemin 152 növü fərqləndirilirdi. Hal-hazırda ondan 60 ölkədə istifadə olunur.  

Bu sistemin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, hər bir siyasi partiya parlamentdə və ya digər nümayəndəli 

orqanda onun lehinə səs vermiş seçicilərin sayına proporsional sayda mandat əldə edir. Proporsional 

nümayəndəlik sistemi seçkilərdə bu və ya digər partiyaya verilmiş səslərin miqdarı ilə bu partiyanın 

parlamentdə alacağı yerlərin (mandatların) miqdarı arasında mümkün qədər tam uyğunluğa nail olmaq üçün 

yaradılmış seçki sistemidir. Başqa sözlə, mandatlar verilən səslərin paylı bölgüsünə əsasən müəyyən edilir, 

yəni hər bir partiyaya verilən səslərin miqdarı ilə parlamentdə tutduğu yerlərin sayı uyğun gəlir. Məsələn 30% 
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səs toplamış partiya parlamentdə yerlərin 30%-ni əldə edir. Bu sistem verilən səslərin itməməsi baxımından 

cəlbedici görünür. Proporsional seçki sistemi hətta nisbətən kiçik partiyalar üçün də təmsilçiliyi təmin edir. Bu 

isə parlamentli və ya qarışıq idarəçilik formasında hökumətin formalaşdırılması, sonradan isə onun fəaliyyəti 

sahəsində mürəkkəb problemlər yaradır. Problemlər əsasən heç bir partiyanın və ya partiyalar koalisiyasının 

parlamentdə möhkəm mütləq əksəriyyətə malik olmadıqları vəziyyətdə meydana çıxır, proporsional sistem isə 

məhz belə vəziyyətin alınmasına zəmin yaradır. Bu, həmin sistemin nöqsanlarından yalnız biridir. Bu sistem 

parlamentdə ədavətdə olan və rəqabət aparan çoxlu sayda partiyaların olmasına şərait yaradır ki, bu da 

koalision çoxluğun formalaşdırılması işini çətinləşdirir. Hətta bu cür koalisiya yarandıqda belə onun sabitliyinə 

ümid az olur. Nəticədə hökumətin effektivliyi kəskin şəkildə aşağı düşür. Siyasi partiyaların daxili demokratik 

quruluşu və idarəetməsi bir qayda olaraq qanunlarla tənzimlənmədiyindən proporsional seçki sistemi 

partiyanın dar hakim dairəsi üçün əlverişli olur və sıravi partiya üzvlərinin, partiya elektoratının siyasətdən 

uzaq düşməsinə gətirib çıxarır.  

Proporsional sistem yalnız çoxmandatlı seçki dairələrində tətbiq oluna bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, 

dairə böyük olduqca daha yüksək proporsionallıq dərəcəsi əldə etmək mümkün olur. İsraildə 18 yaşına çatmış 

şəxslər səs vermə hüququ əldə edirlər. 21 yaşı tamam olmuş şəxslər isə Knessetə (parlamentinə) seçkilərdə öz 

namizədliklərini irəli sürə bilərlər. (bax: 8)  İsrail parlamentinə seçkilərdə bütün ölkə ərazisi bir dairəni təşkil 

edir və 120 deputatdan ibarət olan İsrail Knesseti (parlamenti) bu yolla seçilir. Daha iri ölkələrdə ölkəni seçki 

dairələrinə bölmədən keçinmək mümkün deyil. Lakin proporsional sistem üzrə seçkilər üçün seçki dairələri 

yaradıldığı halda bu dairələr çox böyük olur və onların hər birindən adətən onlarla deputat seçilir. Seçki büllet-

enində heç də hər bir partiyadan və ya partiyalar blokundan olan namizədlərin siyahısı çap olunmur, burada 

yalnız siyahının adı və onun qrafik simvolu və bir neçə liderin soyadı qeyd olunur. Siyahı partiyanın rəhbərliyi 

tərəfindən tərtib edilir, seçici isə yalnız partiyaya səs verir. Bu seçki sisteminin qüsurlarını azaltmaq üçün bir 

çox ölkələrdə ona müəyyən düzəlişlər edirlər. 

Mandatların proporsional bölüşdürülməsi üçün daha çox seçki kvotası və bölənlər metodundan istifadə 

olunur. Seçki kvotası bir namizədin seçilməsi üçün zəruri olan səs minimumudur. O, müxtəlif qaydada 

müəyyən edilir. 1855-ci ildə ingilis barristeri (yüksək ixtisaslı vəkil) Tomas Her sadə “x:u” düsturu üzrə 

müəyyən edilən kvotanı təklif etmişdir. Burada x-səslərin, u-isə mandatların sayıdır. Kvota müəyyən edildik-

dən sonra hər bir partiyanın topladığı səslər bu kvotaya bölünür və bölünmədən alınan tam ədədlər hər 

partiyaya neçə mandat düşdüyünü göstərir. Lakin bu düsturun belə bir nöqsanı var: tez-tez böyük səs qalıqları 

və bölüşdürülməyən mandatlar qalır. Buna görə də məxrəcə bir, iki, üç və s. vahidlər artırmaq yolu ilə Herin 

kvotasını təkmilləşdirməyə başladılar. 1868-ci ildə başqa bir ingilis barristeri Henri Drup və Bazel Universi-

tetinin professoru Eduard Hogenbax-Bişof tərəfindən təklif edilən kvotalar daha çox populyarlıq qazandı. Dru-

pun kvotası “{x:(u+1)}+1”, Hogenbax Bişofun kvotası isə “x:(u+1)” düsturu ilə müəyyən edilir. Bu kvotalar-

dan istifadə edərkən Herin kvotasının tətbiqi zamanında olduğundan xeyli dərəcədə artıq mandatı dərhal 

paylaşdırmaq mümkün olur. (bax: 11) 

Bölənlər metodu dərhal bütün mandatları seçki dairəsində və ya bütün ölkə üzrə paylaşdırmağa imkan 

verir. Onun mahiyyəti hər bir namizədlər siyahısı üzrə alınmış səsləri müəyyən bölənlər seriyasına ardıcıl 

olaraq bölməkdən ibarətdir. Bu bölənlər müxtəlif cürdür. Məsələn, 1882-ci ildə Gent Universitetinin 

professoru Viktor dOndt sadəcə olaraq 1-dən başlamaqla tam ədədlər ardıcıllığına bölməyi təklif edirdi. İri 

partiyalar üçün daha sərfəli olan bu metod bir çox ölkələrdə (Almaniya, Argentina, Belçika, Polşa və s.) qəbul 

edilmişdir.  

İtaliyalı tədqiqatçı İmperialli də tam ədədlər ardıcıllığına, lakin ikidən başlamaqla bölməyi təklif edirdi; əslində 

bu, dOntun metodunun bir variantıdır. 1910-cu ildə fransız alimi A.Sent-Laqüe tək ədədlərə (1-ə, 3-ə, 5-ə və 

s.) bölmək ideyasını təklif etdi. Bu metod, məsələn, Latviyada tətbiq olunmuşdur. Bir sıra ölkələrdə (məsələn, 

Bolqarıstanda) Sent-Laqüe metodunun mötədil və ya uyğunlaşdırılmış variantı tətbiq edilir. Bu varianta görə 

birinci bölənlər 1 və 4, sonrakılar isə 3, 5, 7 və digər tək tam ədədlərdir. Danimarka metoduna görə sonrakı 

bölən əvvəlkindən 3 vahid böyükdür: 1, 4, 7, 10 və s. Bölmə aparıldıqdan sonra mandatlar payına daha böyük 

qismət düşən partiyalara verilir. 
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Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq bəzi müəlliflər "seçki sistemləri"ni üç əsas kateqoriyada qruplaşdırırlar: 

plüralist-majoritar sistemlər, proporsional nümayəndəlik sistemləri, yarıproporsional sistemlər, (qarışıq 

seçki sistemi). (bax: 4). Hər seçki sisteminin özünün də növlərini qeyd edirlər. 

Misal olaraq göstərmək olar ki, "Hamısı qalibə çatır" sistemi plüralist - majoritar sisteminin dörd 

növündən biridir. 

Onunla yanaşı, majoritar sistemin tərkibi sayılan həm də preferensial səsvermə kimi tanınan alternativ 

səsvermə və Fransada tətbiq edilən iki turluq sistem də mövcuddur. Alternativ səsvermə sistemindən yalnız 

Avstraliyada ( və bir də azacıq dəyişilmiş şəkildə Sakit okean bölgəsində Nauru ada - dövlətində) istifadə 

olunur. 

Namizədlər birmandatlı dairələr üzrə seçilir ("Hamısı qalibə çatır"-da olduğu kimi), lakin ondan 

fərqli olaraq seçicilər öz rəğbətlərinə uyğun şəkildə namizədləri bir növ sıraya düzürlər (namizədlər 

ieraxiyası): siyahıda birinci yeri tutana 1 bal, ikinci yer tutana 2 bal verilir və s. 

Namizədlərdən heç biri səs əksəriyyətinə nail ola bilmədikdə, ən az səs toplamış namizəd sıradan çıxır 

və o vaxta qədər beləcə davam edir ki, namizədlərdən hansısa biri səslərin 50 faizini toplamış olsun və onda 

təkrar hesablama zamanı namizədə verilmiş "ikinci yerlərin" cəmi nəzərə alınır. Fransada tətbiq edilən "iki 

turluq" sistem analoji nəticənin əldə olunmasına yönəlib. O da, Alternativ səsvermə sistemi də "Hamısı qalibə 

çatır" sisteminin potensial qüsurunu aradan qaldırmağa imkan yaradır; həmin qüsur ondan ibarətdir ki, bir 

mandata iki namizəd iddia etdikdə, qələbə gözlənilmədən elə bir namizədə çatır ki, seçicilərə seçim etmək 

hüququ verilsə idi, onu hökmən rədd edərdilər. Alternativ səsvermə sistemi seçicilərə bu cür imkan yaradır. 

Proporsional nümayəndəlik sistemi üç qrupa bölünür. Bunların arasında ən geniş yayılanı - siyahılı 

sistemdir ki, onun tətbiqi halında seçicilər namizədləri siyasi partiyaların verdiyi siyahıdan seçirlər; seçicilərin 

sayı bu və ya digər namizədin təmsil etdiyi partiyaya verilmiş səslərin sayına (faiz nisbətində) tam uyğun 

olur. Almaniyada, İtaliyada və bu yaxınlarda Yeni Zellandiyada qəbul edilmiş sistem namizədlərin bir 

hissəsinin milli siyahı üzrə, yəni proporsional nümayəndəlik əsasında, bir hissəsinin isə birmandatlı dairələr 

üzrə seçilməsini nəzərdə tutur. "Siyahı"lı sistemin tərəfdarları sübut etməyə çalışırlar ki, bu sistem 

Proporsional nümayəndəliyə xas olan proporsional nümayəndəliyi təmin edir və eyni zamanda, parlament 

əksəriyyətinin formalaşdırılmasının öhdəsindən Proporsional nümayəndəlikdən yaxşı və "Hamısı qalibə 

çatır" qədər "bacarıqla" gəlir. 

Proporsional nümayəndəlik sisteminin politoloqlar tərəfindən bəyənilən, lakin nadir hallarda tətbiq 

edilən (İrlandiya istisna olmaqla, orada bu sistem 1921-ci ildən işlədilir) növlərindən biri - "bir keçici səs" 

(BKS) sistemidir. Alternativ səsvermədə olduğu kimi burada da seçicilər hər bir namizədin reytinqini müəyyən 

edirlər, fərq isə bundadır ki, bu sistem çoxmandatlı dairələrdə tətbiq edilir. Səslərin özünəməxsus hesablanma 

metodunu tətbiq edən BKS ən yüksək reytinqə malik olan namizədlərin çoxmandatlı dairələrdə yer almasına, 

habelə bu yerlərin proporsional bölgüsünə təminat verir. İrlandlar öz sistemlərindən razı qalsalar da, görünür o, 

mürəkkəbliyi səbəbindən başqa yerlərdə münasib sayılmamışdır. Seçki sistemləri barədə mükəmməl elmi 

mənbələrdən hesab olunan "Beynəlxalq seçki sistemləri haqqında məlumat kitabı"nda (müəllifləri Endryu 

Reynolds, Ben Reylli və Andrew Ellis .  dir) doqquz sistem və onların hər birindən doğan nəticələr təsvir 

edilmiş, habelə "seçki sistemlərini işləyib hazırlayanlar üçün" faydalı tövsiyələr verilmişdir.
 
(bax: 7: s.28). 

Bu cür çoxsaylı seçki sisteminin mövcudluğu faktının özü aşağıdakı nəticələrə gəlməyə imkan verir: 

birincisi, əgər demokratik ölkədə mövcud olan seçki sistemi onun vətəndaşlarının tələbatlarına cavab 

vermirsə, onlar həmin sistemi başqası ilə əvəz edə bilərlər; 

ikincisi, seçki sistemi mövcud ölkənin tarixi, ənənəvi, mədəni və s. xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq 

qurulur; 

üçüncüsü, ölkə yeni seçki sistemini qəbul etmək (və ya köhnəsinə toxunmamaq) məsələsini həll 

etməzdən öncə bütün alternativ variantlar təcrübəli mütəxəssislər tərəfindən diqqətlə təhlil edilməlidir. 

Parlamentə seçkilər zamanı namizədlərdən heç birinin səs çoxluğuna 50 faiz (50 faiz üstəgəl bir səs) 

nail olmadığı seçki dairələrində təkrar seçkilər keçirilir. İkinci turda qeydə alınmış bütün seçicilərin səslərinin 

12 faizdən çoxunu toplamış namizədlər iştirak edirlər. Bu sistem zamanı, birinci turda mandata yiyələnmək 

üçün yetərincə səs toplamış kiçik partiyalar adətən iki əsas rəqibdən birinə qoşularaq tərəfdarlarını ona səs 
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verməyə çağırır. Almaniyada Bundestaq deputatlarının bir yarısı "Hamısı qalibə çatır" sistemi üzrə, digər 

yarısı isə Proporsional nümayəndəlik sistemi üzrə seçilir. Bu variant cüzi dəyişikliklərlə İtaliyada və Yeni 

Zellandiyada da tətbiq edilir. 

İsveçrə, öz siyasi sistemini çoxmillətli əhalisi olan ölkənin xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırmaq üçün icra 

hakimiyyətinin kollektiv orqanını yaradıb. Bu təşkilat parlament tərəfindən dörd il müddətinə seçilən 

müşavirədən ibarətdir. "Qocaman demokratiya" ölkələri arasında bu variant özünə görə yeganə olaraq 

qalmaqdadır. 

Qarışıq seçki sistemləri. Bir sıra ölkələrdə ayrı-ayrı sistemlərin üstünlüklərini birləşdirmək və onların 

nöqsanlarından azad olmaq və ya bu nöqsanları əhəmiyyətli dərəcədə yumşaltmaq məqsədilə majoritar və 

proporsional sistemlərin bəzi elementlərini özündə birləşdirmiş qarışıq seçki sistemləri tətbiq edilir. Məsələn, 

Almaniyada qarışıq sistemdən Bundestaqa seçkilərdə istifadə olunur. Bundestaq deputatlarının yarısı bütün 

ölkəni əhatə edən təkmandatlı seçki dairələrində nisbi çoxluqlu majoritar sistem üzrə seçilir. Deputatların digər 

yarısı çoxmandatlı seçki dairələri rolunu oynayan alman torpaqları (federasiya subyektləri) üzrə siyasi 

partiyaların irəli sürdükləri namizəd siyahıları əsasında 5 faizlik məhdudiyyət həddi və daha çox qalıq 

qaydasına əsasən proporsional təmsilçilik prinsipinə uyğun seçilir. Oxşar sistem Bolqarıstanda da mövcuddur, 

lakin bu, alman sistemindən onunla fərqlənir ki, təkmandatlı seçki dairələrində birinci turda daha çox səs 

toplamış iki namizəd arasında ikinci turun keçirilməsini nəzərdə tutan mütləq çoxluqlu majoritar sistem tətbiq 

olunur. İtaliyada hazırda Parlamentin hər iki palatasının tərkibinin dörddə üçü nisbi çoxluqlu majoritar sistem 

üzrə təkmandatlı seçki dairələrində, dörddə biri isə əvvəlki proporsional sistem üzrə, lakin dörd faizlik hədlə 

seçilir. Gürcüstanda parlamentdə olan 235 yerin 150-si plüralist – majoritar, 85-i isə proporsional 

nümayəndəlik seçki sistemi ilə formalaşdırılır. Ukrayna parlamentində olan 450 yerdən 250-ə seçkilər plüral-

ist-majoritar, 200-yerə isə proporsional nümayəndəlik seçki sistemi üzrə aparılır. 

Bu sistemdən Rusiya Federasiyasında da istifadə olunur. Belə ki, dövlət dumasına seçkilərdə deputat 

yerlərinin sayı bərabər bölüşdürülür. Proporsional seçkilərdə 5%-dən artıq səs toplayan partiyalar Dövlət 

Dumasında təmsil olunma hüququ qazanır. (bax: 3; s.46). 

Azərbaycan Respublikasında Milli Məclisinə birinci (1995-ci il) və ikinci çağırışda (2000-ci ildə) 

seçkilər qarışıq sistem üzrə keçirilmişdir. 125 deputatdan 100-ü majoritar sistem, 25-i isə proporsional 

nümayəndəlik sistemi üzrə seçilmişdir. 2002-ci ildə keçirilən ümumxalq səsverməsində proporsional sistem 

ləğv edildi. Əlbəttə, bu heç də proporsional nümayəndəlik sistemindən tamamilə birdəfəlik imtina deyil. 

Hazırda siyasi partiyaların mövcud durumunda seçkilərin majoritar qaydada keçirilməsi məntiqlidir. Gələcəkdə 

siyasi partiyaların daha da inkişaf edəcəyi və siyasi mədəniyyətin daha da güclənəcəyi bir zamanda pro-

porsional sistemin bərpası məqsədəuyğun hesab edilə bilər. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 3-cü maddəsinə əsasən ölkə Konstitusiyasının qəbul 

edilməsi yalnız ümumxalq səsverməsi - referendum yolu ilə mümkündür. Konstitusiyanın 95-ci maddəsinin I 

hissəsinin 18-ci bəndinə və 109-cu maddəsinin 18-ci bəndinə uyğun olaraq referendum keçirilməsinə dair qərar 

müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi və ya Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

tərəfindən qəbul edilir. (bax: 1). Ən azı üç yüz min aktiv seçki hüququna malik olan Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşı Azərbaycan Respublikası Prezidentinə və ya Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinə 

referendumun keçirilməsi haqqında qərarın qəbul edilməsi təklifi ilə müraciət edə bilər. (bax: 2). 

Dünyada hansı ölkələrin hansı seçki sistemlərini istifadə etdiyini təyin etmək üçün 1998-ci ildə 211 

ölkə arasında edilən araşdırma nəticələrinə görə; 113 ölkə majoritar sisteminin bir növünü, 76 ölkə 

proporsional sisteminin bir növünü, 22 ölkə də isə majoritar  və  proporsional sistemlərinin birlikdə istifadə 

etdikləri aşkar olunmuşdur.
 
(bax: 6; s.115). 

Məqalənin yekununda bu nəticəyə gəlmək olar ki, beynəlxalq seçki sistemlərini elmi cəhətdən 

araşdıraraq, onun ən mükəmməl modelini Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə tətbiq etmək və öz növbəsində 

bizim seçkilər zamanı əldə etdiyimiz müsbət reformları təbliğ etməklə beynəlxalq seçki sisteminin inkişafına 

töhfə verə bilərik. 
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Psixoloji müharibə klassik mənadakı müharibənin qazanılması və ya məğlubiyyətində, müharibədən 

sonra da üstünlüyün davam etməsində, yaxud problemlərin həll edilməsində insanların ruh halına təsir edərək 

nəticə əldə etmək kimi səciyyələndirilir. Psixoloji müharibənin son məqsədi kütlənin rəqibi dəstəkləməyə hazır 

olan şüur və əhvalını ondan narazı olmağa çevirmək və destruktiv hərəkətlər etdirməkdir. 
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Психологическая война характеризуется как победа или поражение в классической войне, после 

войны в продолжение предпочтения, а также как психологическое влияние на людей даже после вой-

ны. Конечной целью психологической войны является изменения сознание людей, которые поддержи-

вают соперника и деструктивные действия. 
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STRATEGIC GOALS OF THE PSYCHOLOGICAL WARFARES ON A GLOBAL SPHERE 

 

Psychological warfare is classfied as winning or defeating while the classic sense of war, continuation 

of the post-war victory or characterized having an impact on people’s mood while solving their problems. The 

final goal of the psychological warfare is turning and make community dissatisfied that are ready to support 

an opponent’s mind and spirit with destructive actions. 
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Psixoloji müharibə həm müharibə, həm də sülh şəraitində insanların duyğu, düşüncə və davranışlarını 

dəyişdirmək məqsədiylə məlumatın istifadə olunması kimi təyin olunur. Praktikada bu termin daha çox dar 

mənada Qərb dövlətlərinin sosialist ölkələrinə qarşı ideoloji aksiyalarının məcmusu kimi, dağıdıcı anti-

kommunist təbliğat kimi, ideoloji mübarizə metodu kimi şərh edilir. 

Müasir dövrdə hakimiyyət siyasi realizm baxış açısından təhlil edilərkən təkcə hərbi, siyasi, iqtisadi güc 

deyil, informasiya və müasir texnologiyadan istifadə amilləri də nəzərə alınır. İki ölkə arasında siyasi mübarizədə 

və ya toqquşmada diplomatiya, iqtisadi, silah və oxşar lazımi hər cür vasitə istifadə olunarkən ―psixoloji 

müharibə‖ təbliğat başda olmaqla rəqibin mübarizə əzminin daha az xərc aparan yolla qırılması mənasına gəlir. 

(1, s 363) 

Böyük dağıdıcı potensiala malik nüvə silahının kəşfindən sonra bu silahın qarşılıqlı tətbiqinin 

bəşəriyyətin sonu ola biləcəyi qorxusu güc mərkəzlərinin silah tətbiq etmədən nəticə əldə etməyin yollarını 
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düşünməyə vadar etdi. 1989-cu il Berlin divarının sökülməsi ilə soyuq müharibədə qan tökülmədən tarixin ən 

böyük qələbəsi qazanıldı. Dünyanın ən böyük imperiyalarından biri olan Sovet İttifaqı məhz psixoloji müharibə 

vasitəsilə heç bir fəlakətlə nəticələnmədən məğlub edirdi. 

II Dünya müharibəsindən sonra general Eyzenhauer ―hərbi biliklərdə yaşadığımız ən böyük dəyişiklik 

psixoloji müharibənin müəyyən və təsirli bir silah olaraq inkişafıdır‖ demişdi. (5, s 11) Artıq böyük silahlı 

münaqişələr yoxdu. Təsirli təbliğat metodları ilə aparılan, hazırlanmış, planlı informasiya müharibəsi var. 

Psixoloji müharibənin birinci addımı rəqibini və özünü yaxşı tanımaqdır. İkinci addımı isə, təzyiq və 

inandırma üsullarını ustaca istifadə edərək qarşı tərəfdə psixoloji çöküş yaratmaqdır. Əsas hədəf düşməndə 

qorxu, dəhşət, ümidsizlik, gələcək qayğısı, yorğunluq duyğuları yaradaraq onu öz təsiri altına almaqdır. 

Müharibələrdə və ya sülhün davam etdirilməsində kütlələrin ruh halına təsir etmək qədim dövrlərdən bəri 

vardır. Yazılı mənbələrdə bu metoddan ilk dəfə çinli komandir Suntzunun ―Hərb sənəti‖ adlı əsərində söz 

edilmişdir. Türk dövlətlərinin parçalanması müddətində istifadə olunan psixoloji müharibə üsulları bu gün üçün 

də öz aktuallığını saxlayır. Suntzunun bəzi məsləhətləri: 

 

- Rəqib ölkələrdə yaxşı olan şeyləri gözdən düşürmək 

- Rəqib ölkələrin xaqanlarının uğurlarını kiçik göstərərək şöhrətlərinə kölgə salmaq və vaxtı gələndə öz 

xalqının onlara nifrət etməsini təmin etmək 

- Satqın və alçaq insanlarla əməkdaşlıqdan faydalanmaq 

- Düşmən xalqın öz aralarında ixtilaf və mübahisə yaymaq 

- Rəqibiniz ənənələrini gülünc vəziyyətə gətirmək (7, s 37) 

 

Bundan başqa, monqol ordularının müharibə meydanına gəlməmişdən öncə ətrafda özlərinin çox böyük 

bir ordu olduğunu, qarşı tərəfdən güclü olduqlarını, hər yeri dağıdıb yandıracaqlarını təbliğ edərək düşmənlərinə 

psixoloji təsir etməsini qeyd edə bilərik. Hətta, qədim dövrlərdə döyüşlərdə fillərdən istifadə olunması düşməndə 

qorxu yaratmaq məqsədi daşımışdır. 

1450-ci ildə mətbəənin kəşf olunması ilə psixoloji müharibədə üsullar dəyişmişdir. Dağıdıb yandırmaqla 

və öldürməklə hədəflənən media yolu ilə əldə edilməyə başlandı. Yazılı təbliğatdan ən yaxşı istifadə edən lider 

kimi A. Hitleri nümunə göstərə bilərik. 5 milyon ədəd çap edilib paylandığı deyilən Mein Kampf kitabıyla xalq 

alman irqinin üstün olduğuna, güclünün hakim olması üçün zəif olanı yox etməsi lazım olduğuna inandırıldı. Hər 

bir dövlət siyasətini həyata keçirmək üçün psixoloji konsepsiyadan, vasitələrdən istifadə edir. Faşizm 

ideologiyası psixoloji təsir üzərində qurulmuşdur. Xüsusi rituallardan, tabulardan, eyni geyim, eyni hərəkət və 

şüarlardan istifadə edilirdi. Faşistlər kütləyə xüsusi psixoloji təsir etmək mexanizmini yaratdılar. ―Milləti 

təmizləmək‖ üçün irqi konsepsiya və alman başının ölçüsünü müəyyən edən xüsusi qurğu yaradılmışdı. (3, s 472) 

I və II Dünya müharibələrində psixoloji təsir metodu olaraq havadan və yerdə atılan bəyannamələr 

istifadə edildi. II Dünya müharibəsində yaponların Pearl Harbor hücumu müddətində qəsdən tədbir alınmaması 

və zəif müqavimət göstərilməsi ABŞ ictimaiyyətində müharibəyə girmək məsələsini təsdiqlətmək olaraq şərh 

edənlər var. Necə ki, Vyetnam nümunəsində olduğu kimi ictimaiyyətin dəstəkləmədiyi müharibədə ABŞ uğurlu 

ola bilməmişdir. Hətta 2001-ci il 11 sentyabr hadisələrini təhlil edərlər bu tezisi müdafiə edirlər: ―Dünyada hakim 

olmaq istəyən dərin güclər radikal qrupları istifadə edərək nəzarət edilən gərginlik strategiyası ilə ipləri əllərinə 

almaq istədilər. 700 milyard dollarlıq silah sənayə potensialı hərəkətə keçirilməli və zidd gələnlərin başı 

əzilməliydi‖ (5, s 19) Bundan başqa, əsas diqqətin Əfqanıstan müharibəsindən İraq üzərinə keçirilməsi Buş 

admistrasiyasının terrorizmi qərəzli surətdə geniş müəyyən etmək mövqeyi ilə səciyyələndirilir, bu da - İraqın 

―Əl-Qaidə‖ni ideoloji cəhətdən qəbul etməməsi və ―Əl-Qaidə‖nin cavab olaraq Səddam Hüseyn rejiminə qarşı 

düşmənçiliyinin ziddinə - S. Hüseynə qarşı kompaniyaya haqq qazandırırdı. ―Əl-Qaidə‖ni və S. Hüseyni ümumi 

―islam cihadı‖ mötərizəsi daxilində birləşdirmək və Ştatların hərbi fəaliyyətinə ―terrora qarşı mübarizə‖ ilə haqq 

qazandırmaqla Amerika xalqının 11 sentyabrda püskürən qəzəbini yalnız bilavasitə icraçıların deyil, həm də digər 

islam strukturlarının üzərinə yönəltmək qat-qat asan idi. İctimai xofu son həddə qədər gücləndirən ―radioaktiv 

bulud‖ simvolu Ağ Evin İraqa qarşı iddialarının faktiki səhihliyini şübhə altına almağa cürət edənlərin 

əvvəlcədən uduzulmuş vəziyyətə qoyurdu. Xofun qidalandırdığı demaqogiya behrəsini verən güclü silahdır, 
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ancaq bununla yanaşı uzunmüddətli perspektivdə əhəmiyyətli daxili və xarici problemlərlə nəticələnə bilər. Onun 

nəticələrinin nümunəsi qismində İraq əsirləri üzərində, o cümlədən bəzi yüksək rütbəli zabitlər tərəfindən 

törədilən ən səs-küylü zorakılıq halları xidmət göstərə bilər. Bunlar hamısı düşməni şərin təcəssümü qismində 

qəbul etməyin fəsad səciyyəli effektidir və müvafiq olaraq düşmənə nəzərən ən qəddar tədbirlərə əl atmağa haqq 

qazandırır. Vahiməni və nifrəti qabarıq ərəb cizgili personajların üzərində vizual olaraq kökləyən Amerika KİV-i 

də - o cümlədən Hollivud filmləri və televiziya dramları – ictimaiyyətin əhval-ruhiyyəsinin formalaşmasına öz 

əhəmiyyətli töhfəsini vermişdir. (4, s 107) 

Nəzərə alsaq ki, bəşəriyyət dinamik inkişaf tempinə malik olan sistem və ya platformadır, onda qeyd edə 

bilərik ki, müasir kibertexnologiyaların və yaxud texnoloji innovasiyaların gətirdikləri xüsusiyyətlər və 

keyfiyyətlər cəmiyyət daxilində, eləcə də, müasir beynəlxalq münasibətlər sistemində əhəmiyyətli dəyişikliklər 

etmək gücündədir. İnfoimperializm adlandırdığımız yeni beynəlxalq siyasi sistem inkişaf prosesində olduqca 

maraqlı, ancaq eyni zamanda, proqnozlaşdırılması xeyli çətin olan problemlər də əmələ gətirir. Bu problemlər 

cəmiyyətin ən ağlagəlməz sahələrinə nüfuz etməklə bir sıra hallarda yeni keyfiyyət dəyişikliklərinə, əksər 

hallarda isə dəhşətli aşınmalara gətirib çıxarır. Aşınma əsas etibarilə mənəvi sferada baş verir və bu o dərəcədə 

güclü təsirə malik olur ki, millət və xalq anlayışlarının ifadə etdiyi məzmuna belə, köklü şəkildə təsir göstərir. 

Nəticə etibarilə bəşər tarixində bu vaxtadək müşahidə edilməmiş yeni və dəhşətli bir indentiklik formalaşır. Bu 

milli-etnik və dini identiklikdən köklü şəkildə fərqlənən, eyni zamanda, bu identikliyi rədd edən infoidentiklikdir. 

İnfoidentiklik qloballaşmanın sosial bazasını formalaşdıran yeni növ, infoidentik insan (şəxsiyyəti və 

dünyagörüşü milli-mənəvi dəyərlər əsasında deyil, qəbul etdiyi informasiya əsasında formalaşan yeni insan) 

yaratmaqla infoimperializmi təmin edən intellektual resurs rolunu oynayır. (2, s 13) 

Gələcəyin müharibələrində on minlərlə əsgər, təyyarə, dəniz donanması, top və tankın yerinə, 

mikroçiplər, kompyuterlərlə çalışan texnikalar işlədiləcək. Daha çox məlumata sahib hərbi mütəxəssislər dost və 

düşmən cəmiyyətlərinin duyğularını, hərəkətlərini, inanclarını, düşüncələrini və dünyagörüşlərini dəyişdirmək 

üçün çalışacaqlar. ―The İndependent‖in məlumatına görə Böyük Britaniya sosial şəbəkələrdə psixoloji 

müharibənin aparılmasında ixtisaslaşacaq hərbi bölmə yaratmağı planlaşdırır. Britaniya ordusunun general-

mayoru Nik Karter bildirib ki, xüsusi bölmənin yaradılması ilə bağlı qərar informasiya əsrində mübarizə aparmaq 

zərurətindən qəbul edilib. İki min nəfərdən ibarət olan ordu sosial mediada yeni texnologiyalardan istifadə 

etməklə psixoloji müharibələrin aparılması kimi müasir biliklərə yiyələnəcəklər. (11) 

―İnformasiya müharibəsi‖ termini rəsmi olaraq ilk dəfə ABŞ Müdafiə Nazirliyinin 21 dekabr 1992-ci il 

tarixli, 3600.1 saylı direktivində istifadə edilmişdir (8). İM-in ilk tədqiqatçılarından biri, ABŞ-ın Milli Müdafiə 

Universitetinin əməkdaşı Martin Libiki (Martin Libicki) İM anlayışına tərif verərkən demişdir: ―İnformasiya 

müharibəsini bütün incəliyi ilə anlamaq təşəbbüsü kor adamların fili tanımaq üçün göstərdikləri cəhdləri 

xatırladır: filin ayağına toxunan onu ağac, quyruğuna toxunan adam onu kəndir adlandırır və s. Bu üsulla tam 

təsəvvür almaq mümkündür? Ola bilsin ki, fil yoxdur, həqiqətən də, ağac və kəndir vardır. Bir qrup mütəxəssis 

bu anlayış altında bir çox istiqamətləri birləşdirmək istədikləri halda, digərləri informasiya müharibəsinin 

hərhansı bir aspektini ümumi anlayış kimi qəbul edir...‖ (9). M.Libiki bu fikri ilə demək istəyirdi ki, ―informasiya 

müharibəsi‖ çox geniş anlayışdır və İM texnologiyalarının cəmiyyətə təsiri tam aydınlaşdırılmasa da, son illər bu 

proses sürətlə davam etməkdədir. ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyinin İM haqqında sənədlərində bildirilir ki, İM-də 

informasiya həm silah, həm də məqsəddir. İnformasiya hücumu isə icazə olmadan istənilən formada 

informasiyanın köçürülməsi, dəyişdirilməsi və məhvinə, həmçinin proqram təminatlarına, məxfi informasiyanın 

saxlandığı texniki qurğulara və insan psixologiyasına yönəlmiş əməliyyatdır (10). 

Məlumatların ən böyük güc olaraq istifadə ediləcəyi gələcəyin müharibələrində psixoloji müharibənin 

məqsədləri daha böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu müharibənin strateji məqsədlərini qavramağın çox əhəmiyyətli 

olduğunu bilməliyik: 

- Düşmənin siyasi, iqtisadi, sosial və mənəvi baxımdan zəifliyini istifadə edərək onun müharibə gücünü 

zəiflətmək 

- Azad edilən bölgələri təşkilatlandırıb idarəetməni asanlaşdırmaq 
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- Düşmənin məğlubiyyətini təmin etmək üçün düşüncə, həyacan , meyl və davranışlarına israrlı təsir 

edərək, müqavimət və döyüş əzmini qırmaq, əhvalını pozaraq mənəvi çöküntüyə məruz qoymaq və qorxu 

duyğusunu yaradaraq cəsarətlərini qırmaq. 

Psixoloji müharibənin taktiki hədəfləri: 

1. Cəmiyyətdə itaət duyğusunu artırmaq – psixoloji müharibəni millətə, xalqa yönəldərək, qorxu 

yaradaraq yarana biləcək reaksiyaların qarşısı alınır. 

2. Beynəlxalq ictimaiyyəti yanıltmaq – hədəf seçilən ölkə iqtisadi və siyasi olaraq təklənir. 

3. Xalqla rəhbərliyin arasını vuraraq inamsızlıq yaratmaq – qarşıdurma yaratmaq hədəflənir 

4. Rəhbərləri çaşdırmaq – müharibədə və ya ondan əvvəl rəhbər təbəqənin səhv qərar qəbul etməsini 

təmin etmək. Səhv məlumatlandırılmış rəhbərlik səhv qərar qəbul edəcəkdir. Körfəz müharibəsində İraq Küveyti 

dənizdən işğal etməlidir fikrinə inandırıldı. 

5. Mədəniyyət vasitəsiylə edilən psixoloji müharibələri bu gün bütün dünyada müşahidə etmək olar. Bir 

çox mədəniyyətlər məhv olmaq təhlükəsilə üzləşərkən Amerika mədəniyyəti dünyanın tək mədəniyyəti olmaq 

yolundadır. Hollivud filmləri, fast foodlarla insanların yaşamaq tərzləri, yemək zövqləri dəyişdirilməyə çalışılır. 

Özlərinə inamı az, çatışmazlıq duyğusu içində olan cəmiyyətlər təbliğ edilən mədəniyyəti qəbul etmək üçün pul 

xərcləməyə başlarlar. Bu metod zor tətbiq etmədən, xoşluqla tətbiq olunaraq yavaş-yavaş öz nəticələrini verir. 

Belə bir sistemin qurularaq kapital axışının ABŞ-a getməsinin tənzimlənməsi sülh vaxtı dost ölkələrə 

istiqamətlənən psixoloji fəaliyyətdir. Əslində ABŞ hakimiyyətinin bu məsələdə əli-qolu bağlanmış vəziyyətdədir. 

Bu psixoloji fəaliyyəti icra edən qlobal kapitaldır. (6, s 44) 

Müharibədə bir ölkənin bütünlüyünü, müstəqilliyini, təhlükəsizliyini, gəlirləri və beynəlxalq haqqlarını 

qorumağı öhtəliyinə götürən qurumlar hədəfə alınır. Müharibədə bəyannamələr, sülh şəraitində radio, TV 

verilişlərlə birlikdə, internet kimi texnoloji yollarla təsirli məlumatlar verilməsi planlaşdırılır. Çox vaxt bu işlər 

hiyləgər və gizli şəkildə edilir və buna görə də insanlar tərəfindən fərqinə varılmır. Hiyləgər yolla yanlış 

məlumatlandırma məhkəmə, ordu və digər qurumların xalqın gözündən düşməsi ilə nəticələnir. Aidiyyatı 

qurumların səhvləri şişirdilmiş şəkildə, bir-bir və uzun-uzadı danışılır. Beləcə insanların döyüş, müqavimət əzmi 

və istəyi qırılır. Ordu və polisin xalqın nəzərində etimadını itirməsi bir cəmiyyətin özünü qoruyacaq olan qüvvəyə 

inanmaması, insanların özlərini təhlükəsizlikdə hiss etməməsi deməkdir. Özünü təhlükəsizlikdə hiss etməyən 

insan qorxu içində qalacaq. Qorxu içində qalan bir insan isə bütün enerjisini qorunmağa verəcək, beləcə həmin 

cəmiyyətdə yeni yatırımlar və inkişaf olmayacaq. Məhkəmə və ədalətin həmişə güclülərin və varlıların lehinə 

çalışdığına inanan bir cəmiyyətdə hamı öz haqqlarını özü qorumağa başlayacaq, ekstremist qrupların fəaliyyəti 

genişlənəcəkdir. 

Dini dəyərlərə qarşı aparılan psixoloji müharibə daha çox uzun müddətli bir planın tərkib hissəsidir. 

Xüsusiylə müharibə vəziyyətində şəhidlik duyğusu, ölümdən qorxmama inancı çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Din duyğusu insana fədakarlıq, səbir, ölərsə şəhid, sağ qalarsa qazi olma anlayışı kimi döyüş ruhunda çox dəyərli 

dayaq verir. 

Psixoloji müharibənin hücum və müdafiə silahı; təbliğat, təhsil və provokasiyadır. Beyin yuma üsulu 

olaraq təbliğatın texniki özəllikləri belə sıralana bilər: 

- Diqqət çəkməlidi. Planlı şəkildə edilən təbliğatın diqqəti cəlb etməsi üçün sadə və qısa olması vacibdir. 

Hədəf kütlənin sosial vəziyyətinə və inanclarına uyğun sözlər seçilməlidir. 

- Bədən dilindən istifadə olunmalıdı. Televiziyanın sehirli təsiri ilə bədən dili və səs tonu qarşı tərəfdə 

inam və ya məğlubetdici təsir yaradır. 

- Maraq oyandırılmalıdı. Müxtəlif şüarlarla kütlələr hərəkətə gətirilməlidir.  

- İstək yaradılmalıdı. Cəmiyyəti bir arada tutan inanc, dəyərlər sistemi, mədəniyyət və bağlılıq ipləri 

qırılarsa, o cəmiyyətdə dəyişmə arzusu yaranır. 

- Bəşəri dəyərlərin qəbul edildiyi vurğulanmalıdı. Söz azadlığı, sərbəst toplaşmaq, din və vicdan 

azadlıqlarını vurğulamaq. 

- ―Başqa yolun olmadığı‖ fikrinə inandırmaq. ―Palaza bürün, elnən sürün‖ , ―zəmanə sənə uyğun deyilsə, 

sən zəmanəyə uyğunlaş‖ kimi təslimiyyətçi fikirlər yaratmaq. 

- Açıq suallar soruşulmalı. Arzu edilən cavabı hədəf kütlənin tapması üçün suallar verilir. 
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- Zarafatlarla müəyyən fikirlərin təlqin edilməsi. Karikaturalar vasitəsiylə çatdırılan fikirlər səhifələrlə 

yazını əvəz edə bilər. 

- Kiber hücumlar. Yeni texnologiyadan istifadə edən qruplar sistemli çalışaraq bir anda 100.000 elektron 

poçt göndərərək fikirləri üzərinə diqqət, maraq və istək oyandırırlar. 

 Hər müharibənin hücum proqramı olduğu kimi müdafiə proqramı da vardır. Düşmənə necə 

hücum edilirsə, onun da oxşar şəkildə hücum edəcəyi düşünülür. Bu hücum ehtimalına qarşı alınacaq tədbirlər 

müharibənin bir hissəsidir. Psixoloji müdafiənin məqsədi fərdlərin yaxşı, pis, doğru və yanlış məlumatları ayırd 

etmələrini təmin etməkdir. Əks tərəfin informasiya resurslarını ələ keçirən dövlət üçün bu resurslar və onlardan 

əldə edilən bilik, öz gücünü artırmaq, bütün sahələrdə rəqibdən üstün olmaq və gələcəkdə onun istənilən sahədə 

hücumlarını dəf etmək, eyni zamanda, öz maddi-mənəvi dəyərlərini qorumaq üçün bir vasitədir. Odur ki, dövlətin 

informasiya resursu çox zaman strateji resurs hesab edilir və analoji olaraq vacib xammal ehtiyatı, enerji, faydalı 

qazıntılar və s. resursları ilə eyni səviyyədə qiymətləndirilir. 
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Məqalədə Azərbaycanın regional güc mərkəzi KTMT və onun hərəkətverici qüvvəsi olan Rusiya ilə 

münasibətləri araşdırılmışdır. Azərbaycanın regional təhlükəsizlik məsələsində tutduğu mövqe, KTMT və ya 

NATO-ya birtərəfli meyillənməməsinin səbəbləri göstərilmişdir. Eyni zamanda Azərbaycan-Ermənistan 

Dağlıq-Qarabağ münaqişəsi, Rusiyanın bu münaqişədə yeri və s. məsələlər təhlil edilmişdir.   
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In this article, the relations of Azerbaijan with regional power center of Azerbaijan-CSTO and its im-

pulsive power-Russia were studied. The attitude of Azerbaijan in the regional security issue and the reasons 

why Azerbaijan did not tend to CSTO or NATO unilaterally were noted. At the same time, Azerbaijani-

Armenian and Nagorno-Karabagh conflicts and the role of Russia in this conflict were analyzed. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРА О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ВЗАИМООТНОЩЕНИЯХ 

 

В Договере рассматривается регионалный силовой центр Азербайджана ОДКБ и взаимоотно-

шения с Россией, являющиейся их мотивирующей силой. Показаны позиция Азербайджана, которой 

она придерживается в отношении вопросов безопасности и причины односторонней склонности к 

ОДКБ или НАТО. В тоже время, были проанализированы Азербайджано-армянский Нагорно-

Карабахский конфликт, роль России в этом конфликте и др.  

Ключевые слова: региональный, стратегия, глобалный, геополитический, военная безопас-
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Keçmiş SSRİ – nin mövcud olduğu Avrasiyanın əhəmiyyətli geosiyasi məkanlarına hər hansı xarici və 

kənar güc mərkəzlərinin daxil olmasının qarşısını almaq məqsədilə Rusiya 1992 – ci ildə bəzi keçmiş sovet 

respublikalarının iştirakı ilə Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı adlanan hərbi blok yaratmış və 

hazırda onu daha da genişləndirmək siyasəti yürüdür. KTMT 1992 – ci ilin mayında Daşkənddə MDB – yə üzv 

olan 6 ölkə - Rusiya, Qazaxıstan, Ermənistan, Qırğızıstan, Tacikistan, və Özbəkistanın iştirakı ilə, üzv 

ölkələrin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə, kollektiv hərbi qurum kimi yaradılmışdır. Sonradan quruma 

Azərbaycan (24 sentyabr 1993 – cü il), Gürcüstan (9 dekabr 1993 – cü il) və Belarus (31 dekabr 1993 – cü il) 

müşahidəçi qismində qoşuldular. Digər MDB üzvləri- Ukrayna, Moldova və Türkmənistan ümumiyyətlə bu 

qurumda iştirakdan imtina etdilər (2,s.60).  

Bir müddət sonra KTMT – nin prinsipləri, məramı və şərtləri Azərbaycan və Gürcüstanı qane 

etmədiyindən, hər iki ölkə bu təşkilatla əməkdaşlıqdan imtina etdilər, 1999 – cu ildən isə qurumda müşahidəçi 
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qismində iştiraklarını da dayandırdılar. Bir qədər sonra eyni addımı Özbəkistan da atdı, lakin sonradan bu 

dövlət KTMT – yə qayıtdı. KTMT yarandığı gündən onun əsas himayədarı olan Rusiya Cənubi Qafqaz və 

Xəzər- Qara dəniz hövzəsindəki regional təhlükəsizlik siyasətinin əsasında bölgə ölkələrini NATO və Qərbin 

təsirindən qorumaq, onları vahid hərbi – strateji çətir altında saxlamaq məqsədi güdmüşdür. Bu təşkilat 

əvvəllər özünü daha çox bəyənatlar verməklə təsdiq etdirməyə çalışır və üzv ölkələrin təhlükəsizliyinə təminat 

kimi heç bir təşkilati struktura və yaxud hüquqi səlahiyyətə malik deyildi. 2003 – cü ilin oktyabrından etibarən 

KTMT konkret hərbi – siyasi blok adı ilə çıxış edir. Həmin ilin oktyabrın 7 – də MDB – nin  Kişinyov 

sammitində Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanın prezidentləri Kollektiv 

Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının ―vahid təhlükəsizlik qüvvələrinin‖ yaradılması haqda müqavilə 

imzaladılar. Bəzi Rusiya politoloqları fəaliyyət göstərdiyi 18 il ərzində postsovet regionunda səmərəli kollektiv 

təhlükəsizlik strukturuna çevrilə bilməmiş ―KTMT‖ – ni ―Avrasiya hərbi – siyasi blokunun yaradılması‖ kimi 

təqdim edirlər. Bunun əksinə olaraq müəyyən müstəqil ekspertlərin fikrincə, KTMT – nin bugünkü fəaliyyəti 

nə üzv dövlətləri qane edir, nə səmərəli bir təşkilat kimi digər ölkələr üçün cəlbedicidir, nə də ki, əksər 

postsovet ölkələrinin vahid təhlükəsizlik maraqlarına cavab verir (4,s.120). 

Buna misal olaraq, Cənubi qafqaz və Qara dəniz ətrafı ölkələrindən yalnız Ermənistanın təşkilata üzv 

olması, KTMT – nin tərkibindəki əksər ölkələrin Rusiya ilə mövcud geosiyasi və geoiqtisadi münasibətləri bir 

sıra politoloqlarda belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, bu təşkilat vahid bir təhlükəsizlik bloku kimi 

fəaliyyət göstərə bilmir. Təşkilata daxil olan Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, Tacikistan 

və Ermənistan arasında həqiqi dostluq münasibətləri, hərbi maraqların tarazlığı və ortaq təminatı məsələsi də 

bir sıra müstəqil ekspertlərdə ciddi şübhə doğurur. Onların fikrincə, təşkilata üzv olan dövlətlər arasında bütün 

sahələr üzrə mövcud geosiyasi, hərbi və iqtisadi ziddiyyətləri gizlətmək mümkün deyildir. Məsələn, Rusiya ilə 

Belarusun münasibətləri ciddi hərbi – geostrateji müttəfiqlik və tərəfdaşlıqdan uzaqdır. Yaxud da Orta Asiya 

ölkələrinin, Qırğızıstanla Belarusun, Rusiya ilə Tacikistanın, Özbəkistanla Rusiyanın ikitərəfli 

münasibətlərinin mövcud vəziyyəti, bundan əlavə Özbəkistan, Tacikistan və Qırğızıstan arasındakı mübahisəli 

etnik məsələləri və s. faktları ekspertlər KTMT – nin ciddi problemlər yaşamasının göstəricisi hesab edirlər. 

Rusiya son zamanlar Ukrayna, Azərbaycan, Moldova, və Gürcüstanın da blokda təmsil olunmasına 

çalışır. Ancaq adı çəkilən hər bir ölkənin bloka qoşulmamasının öz səbəbi var. Azərbaycan Respublikasını 

KTMT – yə qoşmaq üçün göstərilən sonuncu cəhd 2004 – cü ilin payızında – MDB dövlət başçılarının 

Astanada keçirilən sammitində olmuşdur. Lakin rəsmi Bakı Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi həll edilməyənə qədər özünün regional təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı mövqeyində hər 

hansı bir dəyişiklik etməyə, hansısa hərbi bloka qoşulmağa heç bir əsas olmadığını bəyan etmişdir. Cənubi 

Qafqazın digər ölkəsi – Gürcüstan da dəfələrlə bu hərbi – siyasi bloka üzv olmaq niyyətində olmadığını 

bildirərək, əksinə, öz ərazisində mövcud olan Rusiya hərbi bazalarının ölkədən çıxarılması tələbi ilə çıxış etmiş 

və sonrakı illərdə buna nail olmuşdur. 

Moldova və Ukrayna isə axırıncı hadisələrdən sonra, onların həm NATO, həm də KTMT ilə 

münasibətləri qeyri – müəyyən olaraq qalır. KTMT – nin rəsmi üzvü olan Özbəkistan da neçə illərdir ki, 

prezident səviyyəsində qurumun sammitlərini boykot edir. Bu da təşkilatın ―vahid hərbi – strateji blok olması‖ 

fikrini şübhə altına alır. 2010-cu ildə KTMT – nin Moskvada keçirilən sammitində Özbəkistan prezidentinin 

çox ciddi narazılığı və səsləndirdiyi bəyənat göstərdi ki, hazırda KTMT – yə üzv dövlətlər arasında mövcud 

olan ziddiyyətli və ayırıcı məqamlar onları birləşdirən və hərbi – geostrateji müttəfiq kimi bir – birinə bağlayan 

məqamlardan çoxdur. Son zamanlar Rusiya çalışır ki, qurumun nizamnaməsinə bəzi dəyişikliklər etməklə onu 

üzv dövlətlərin daxili münaqişələrini həll etmək üçün ―operativ hərbi təşkilat‖a çevirsin və lazım gələndə 

KTMT – nin ümumi hərbi missiyasından istifadə edərək, üzv dövlətlərin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və daxili 

sabitliyi ilə bağlı yerli və xarici təhlükələrin qarşısını alsın (10,s.50). 

Məlumatlara görə Moskva sammitində Özbəkistan prezidenti İslam Kərimov təşkilatın nizamnaməsinə 

edilən dəyişikliyə etiraz olaraq bildirmişdir ki, KTMT – nin əsas vəzifəsi heç də MDB, yaxud KTMT 

çərçivəsində mövcud olan ölkələrarası və daxili ziddiyyətləri, münaqişələri nizamlamaq deyil, üzv ölkələri 

xarici təhlükələrdən qorumaqdan ibarətdir. Özbəkistan prezidenti ölkəsinin yeni nizamnamə dəyişikliyinə və 

KTMT çərçivəsində yaradılacaq hər hansı ―operativ kollektiv müdaxilə‖ qurumuna qoşulmayacağı haqqında 
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ciddi bəyənat vermişdir. Ancaq buna baxmayaraq, KTMT – yə postsovet məkanında daxili və dövlətlərarası 

münaqişələrə de- yure müdaxilə etmək səlahiyyəti verən dəyişikliklər qəbul edilmişdir. Rusiya NATO 

təcrübəsindən istifadə edərək, KTMT – ni regionun vahid hərbi – strateji təşkilatına çevirmək, bölgədə baş 

verən əksər hərbi, strateji, siyasi və s. hadisələri öz nəzarəti altında saxlamaq istəyir. Lakin: 

 Üzv ölkələrin hərbi gücünün, hərbi – geostrateji maraqlarının və bu təşkilata təsir etmə 

imkanlarının tamamilə fərqli olmasımdan; 

 MDB – nin digər üzv ölkələrinin ayrı – ayrı səbəblərdən bu təşkilatda iştirakdan imtina etməsindən; 

 Üzv ölkələrin hərbi – siyasi liderlik anlamında vahid məqsədlərinin olmaması və fərqli vəzifələrə 

xidmət etməsi səbəbindən Rusiya de – fakto bu məqsədlərinə nail ola bilmir. 

KTMT – ni gücləndirməklə və onun idarəsini əlində saxlamaqla, Rusiya hərbi – geostrateji plan kimi 

Avrasiyada NATO – nun mövqelərinin zəiflədilməsinə və öz təsirinin gücləndirilməsinə çalışır. Bundan başqa, 

Rusiya regionda Qərblə texnologiya, iqtisadi və investisiya baxımından yarışa bilmədiyindən, heç olmazsa, 

hərbi – strateji baxımından bölgədəki üstünlüyünü qorumağa çalışır. Bəzi mütəxəssislər belə hesab edir ki, 

ABŞ nə zamansa yenidən, hər hansı postsovet ölkəsini öz hərbi – strateji baxımdan təsiri altına almağa cəhd 

göstərsə, o zaman Rusiya yerli ictimai – siyasi və digər dairələri də işə qoşmaqla, ona sərf edən hakimiyyəti, 

idarəçilik rejimini müdafiə etmək və yaxud əleyhinə çıxmaqla məqsədlərinə nail olmaq üçün tədbirlər 

görəcəkdir. 

Gələcək inkişaf və mövcudluq baxımından KTMT – nin hazırda ciddi bir konsepsiya və strategiyası 

mövcud deyildir. Bunu qurumun ayrı – ayrı dövrlərdə Özbəkistan, Azərbaycan, Ukrayna, Moldova, Belarus, 

Gürcüstan və digər postsovet ölkələri ilə bağlı reallaşdırdığı ziddiyyətli geosiyasətin məzmunu və nəticələri də 

sübut edir. Məsələn, adıçəkilən bu ölkələrdən biri və yaxud hamısı nə zamansa Qərbə üz tutsa, KTMT – nin 

hansı addımlar atacağı, yaxud Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunandan sonra bu 

iki Qafqaz ölkəsinə təşkilatın münasibətinin hansı manevrlər üzərində qurulacağı və s. kimi məsələlər nə 

KTMT – nin, nə də Rusiyanın hərbi – geostrateji planlarında öz əksini tapmamışdır. Rusiya hazırki dövrdə 

postsovet ölkələrini KTMT – yə qoşmaq və onların NATO –ya meyllənməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər 

görür. 

Regional təhlükəsizlik məsələsində xüsusi maraq və mənafeləri ilə təmsil olunan Azərbaycan özünün 

bütün geosiyasi məkan xarakteristikası, iqtisadi, siyasi varlığı ilə nəinki Cənubi Qafqaz və Xəzər-Qara dəniz 

hövzəsinin, həm də Avrasiyanın, bütövlükdə qlobal dünyanın mühüm geosiyasi hədəflərindən biri kimi çıxış 

edir. Onun beynəlxalq və regional təhlükəsizliyindən, milli maraqlarının qorunmasından və milli 

təhlükəsizliyinin təmin olunmasından danışarkən ulu öndər Heydər Əliyev bildirmişdir ki, bir dövlət olaraq 

Azərbaycanın milli maraqları və təhlükəsizliyi dünyanın və regionun ümumi maraqlarından təcrid olunmuş 

şəkildə təmin oluna bilməz.     

Hazırda Cənubi Qafqazda bitərəf təhlükəsizlik siyasəti yürüdən Azərbaycan həm Rusiya və KTMT, 

həm də ABŞ və NATO ilə tərəfdaşlıq münasibətləri saxlamağa çalışır. Bu sahədə Rusiya ilə yaranan yeganə 

problem onun Cənubi Qafqazda Ermənistan kimi militarist bir ölkəyə göstərdiyi hərtərəfli hərbi yardımla 

bağlıdır. Bəzi ekspertlərin fikrinə görə, Rusiyanın hazırki təhlükəsizlik maraqları ―Dağlıq Qarabağı nə 

Ermənistana vermək, nə də Azərbaycana qaytarmaq‖ məqsədinə uyğundur. Çünki Moskva bu münaqişədən 

bəhrələnərək hər iki ölkənin beynəlxalq fəaliyyətini və regional siyasətini öz təsiri altında saxlamaq istəyir. 

Onların fikrincə, Cənubi Qafqaz respublikalarındakı mövcud ziddiyyətlərin və münaqişələrin birdəfəlik həll 

edilməsi və bu regionda əbədi sülhün bərqərar olması Rusiyanın regional təhlükəsizlik siyasətinin 

uzunmüddətli məqsədlərinə qətiyyən cavab vermir. Cənubi Qafqazın Rusiya modeli ilə planlaşdırılan 

təhlükəsizlik sistemində Azərbaycanı qane etməyən əsas cəhət Rusiyanın bölgədə hamını qane edəcək səmərəli 

kollektiv təhlükəsizlik mexanizmlərinin yaradılması əvəzinə, Ermənistanla kollektiv təhlükəsizlik və hərbi-

strateji müttəfiqlik çərçivəsində Azərbaycanın suveren dövlət hüquqlarına və milli maraqlarına, eləcə də 

Cənubi Qafqazın regional güc tarazlığına mənfi təsir göstərən bəzi addımları ola bilər (7,s.140). 

Azərbaycanın, əsasında Rusiya və onun yaratdığı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi təşkilatı dayanan 

MDB təhlükəsizlik sisteminə qoşulmaqdan imtina etməsinin səbəbi də, ilk növbədə, məhz bu məsələ ilə 

bağlıdır. Rusiya ilə Ermənistan arasında 1995-ci ildə imzalanmış ―hərbi-strateji tərəfdaşlıq haqqında‖ 
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müqaviləyə uyğun olaraq, Rusiya Ermənistanda öz maraqlarını və təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə ―25 

il müddətinə 102-ci hərbi bazasını saxlamaq və onunla razılaşdırılmış, əlaqələndirilmiş birgə regional 

təhlükəsizlik, xarici siyasət yürütmək‖ haqqında ―dövlətlərarası razılığa gəlmişdir. Mütəxəssislər bu sazişi heç 

də bərabərhüquqlu və qarşılıqlı təhlükəsizlik müqaviləsi hesab etmirlər. Bunu Qərbin Cənubi Qafqazda hərbi-

geostrateji maraqlarının artması və bölgə ölkələrinin NATO-ya həvəs göstərməsi fonunda Rusiyanın 

―forpostu‖ olmaqdan başqa heç bir ciddi potensial nümayiş etdirmək qabiliyyəti olmayan Ermənistanın ―xarici 

təhlükəsizlik və maraqlarını müdafiə etmək‖ adı altında öz suveren dövlət hüquqlarını birtərəfli qaydada 

güzəştə getməsi kimi qiymətləndirirlər.  

Cənubi Qafqazda Rusiyanın Ermənistana güclü iqtisadi və hərbi yardım göstərməsi, onun işğalçı 

ordusunu təmənnasız silahlandırması, bir tərəfdən işğalçı ölkənin siyasi rəhbərliyini Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin dinc yolla həllindən yayındırır, danışıqlarda qeyri-konstruktivliyə təşviq edir, digər tərəfdənsə 

Azərbyacanın beynəlxalq təhlükəsizlik siyasətinə, regional-geostrateji seçiminə fərqli təsir göstərir. Odur ki, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hazırda həm Ermənistana, həm də Azərbaycana təsir göstərmək üçün Rusiyanın 

əlində ciddi bir mexanizmdir. Torpaqlarının bir qismi Ermənistanın işğalı altında olan Azərbaycan, ATƏT-in 

Minsk qrupunun həmsədr dövlətlərindən biri kimi Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında sülhyaratma 

proseslərinə cəlb edilmiş Rusiyanın rəqib ölkə ilə hərbi tərəfdaşlığına, bu ölkədə xüsusi baza saxlamasına və 

onun ordusunu təmənnasız silahlandırmasına biganə qala bilməzdi. Ona görə də Azərbaycan rəsmiləri zaman-

zaman bu məsələni beynəlxalq aləmin diqqətinə çatdırırlar. Rusiya isə işğalçı Ermənistana göstərdiyi hərbi 

dəstəyi onunla izah etməyə çalışır ki, guya Ermənistanda yerləşən 102-ci hərbi baza bu ölkəni müdafiə etmək 

yox, Rusiyanın bölgədəki hərbi-geostrateji maraqlarını təmin etmək məqsədilə saxlanılır. Hətta öz mövqeyinin 

daha inandırıcı görünməsi üçün Rusiyanın bəzi siyasi və hərbi dairələri eyni məzmunlu müqaviləni 

Azərbaycan və Gürcüstanla da imzalamağa, onlarla da hərbi-strateji müttəfiqlik münasibətləri yaratmağa hazır 

olduqlarını bildirirlər. 

Azərbaycan hakimiyyəti dəfələrlə bəyan etmişdir ki, onların ölkəsi Rusiya və KTMT ilə hər hansı 

ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlığın əleyhinə deyil. Azərbaycanın Rusiya və KTMT ilə əməkdaşlığına 

bilavasitə təsir göstərən ən əsas məsələ onun pozulmuş ərazi bütövlüyünün bərpası, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli sahəsindəki fəaliyyətlə bağlıdır. Azərbaycan Rusiyanın rəhbərliyi altında 

yaradılan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı ilə əməkdaşlığın əksər üzv ölkələrin təhlükəsizlik və 

xarici siyasət suverenliyinin təmin olunmasına maneçilik törətmək deyil, köməklik göstərmək istiqamətində 

olmasını arzulayır.  

Rusiya ilə münasibətdə Azərbaycanın həyata keçirdiyi regional təhlükəsizlik siyasəti ona əsaslanır ki, 

bu ölkə bölgədə həlledici söz sahibidir və bu gün onu Azərbaycanın maraqlarına uyğun siyasət yürütməyə 

məcbur etmək mümkün deyilsə, deməli, bu ölkənin mövcud siyasətinin verdiyi imkanlardan maksimum 

bəhrələnərək, Azərbaycanın milli, regional və beynəlxalq təhlükəsizliyi sahəsində qarşıda duran digər milli 

vəzifələri həyata keçirmək lazımdır. Rusiya ilə Azərbaycanın bir sıra maraqları üst-üstə düşür. Buraya onların 

müştərək sərhədlərə malik olması, həmsərhəd bölgələrdə sabitliyin qorunması və iqtisadi maraqlar daxildir. 

Hər iki ölkə həm də ortaq təhlükəsizlik təhdidlərinə-terrorçuluq, ekstremizm, radikal İslam təmayülləri, 

mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik qaçaqmalçılığı və silah alveri kimi problemlərə qarşı da birgə mübarizə 

maraqlarına malikdir. Bu sahədə hər iki ölkənin təhlükəsizlik orqanları sıx və səmərəli əməkdaşlıq edirlər.  

Rusiya Cənubi Qafqazda Azərbaycanın NATO və Türkiyə ilə istənilən hərbi-geostrateji əlaqələrini, 

əməkdaşlıq cəhdlərini ciddi qısqanclıqla qarşılayır. Bu ölkə bütün Qafqaza, o cümlədən də Azərbaycanın 

suveren ərazisinə ―öz milli təhlükəsizlik zonası‖ kimi baxır və bu əraziyə hər hansı kənar dövlətin hərbi-

geosiyasi nüfuzunu qəbul etmir. Bu da iki ölkənin təhlükəsizlik siyasətinin üst-üstə düşməyən məqamları 

sırasına daxildir. Azərbaycan dövləti bütün bunları nəzərə alaraq NATO-ya üzvlük haqqında indiyə qədər heç 

bir bəyənat verməmiş və onunla yalnız Rusiyanın özünün də həyata keçirdiyi əməkdaşlıq əlaqələri yaratmışdır. 

Azərbaycan eyni zamanda, Rusiyaya və onun yatatdığı KTMT-yə də indiyə qədər ―üzvlük formasında‖ 

münasibətlərə deyil, yalnız ―hərbi təhlükəsizlik sahəsində bərabərhüquqlu əməkdaşlıq‖ etməyə müsbət cavab 

vermişdir.  
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Lakin bu faktı da qeyd etmək lazımdır ki, 1992-2000-ci illərdəkindən fərqli olaraq, Rusiyanın Cənubi 

Qafqazdakı bugünkü regional təhlükəsizlik siyəsətində və Azərabycanla hərbi-geostrateji münasibətlərində 

müsbətə doğru ciddi dəyişikliklər hiss olunmaqdadır. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, istənilən halda, 

Rusiyanın regional proseslərə və Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik problemlərinə yanaşması əsrlər boyu bu 

ölkədə formalaşmış ―parçala, hökm sür‖ strategiyasından kənara çıxmır. Onların fikrincə, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi yaranan vaxtdan Rusiyanın açıq, yaxud gizli formada Ermənistanı dəstəkləməsi onun 

Azərbaycanla münasibətlərinə birmənalı mənfi təsir göstərmişdir. Azərbaycan Rusiyanın belə siyasətinə qarşı 

bəzən Avroatlantik strukturlarına inteqrasiya yolunu tutmaq, öz təhlükəsizliyinin təmin olunmasında alternativ 

yollar axtarmaq, ABŞ, Türkiyə və digər NATO üzvlərinə, onların təsir imkanlarına arxalanmaq kimi addımlar 

atmağa məcbur olur ki, bu da Rusiyanı qane etmir (8,s.100). 

Regionun enerji təhlükəsizliyi sahəsində də Rusiyanın Azərbaycanla üst-üstə düşməyən bir çox 

geoiqtisadi maraqları mövcuddur. Əsas siyasəti dünya enerji bazarında bugünkü aparıcı mövqelərini və Xəzər 

hövzəsinin enerji ehtiyatları üzərində ənənəvi təsir mexanizmlərini qorumaq və davamlı şəkildə saxlamaqdan 

ibarət olan Rusiya Cənubi Qafqaz və Xəzər hövzəsində mövcud sahədə onunla rəqabət yaradan Azərbaycanın 

enerji ixracatçısı kimi çıxış etməsindən bir qədər narahat görünür. Rusiya həm də ABŞ, Avropa Birliyi, Çin və 

başqa ölkələrin sərbəst şəkildə, onun iradəsindən kənarda bölgəyə daxil olmasının və Xəzər hövzəsinin zəngin 

neft-qaz ehtiyatlarına çıxışının, bu məhsulların Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Avropa 

bazarlarına çatdırılmasının tərəfdarı deyil. Üçüncü minillikdə Xəzər və Orta Asiyanın enerji mənbələri uğrunda 

gedən qlobal mübarizənin tərkib hissəsi sayılan bu prosesdə Azərbaycanın enerji təhlükəsizliyi maraqları daha 

çox azad bazar münasibətlərini təşviq edən ölkələrinki ilə üst-üstə düşür. 
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Demokratiya anlayışı son 25 əsr ərzində müxtəlif ədəbiyyatlarda müxtəlif şəkildə müzakirə predmeti 

olmuşdur.Tarixi araşdırmalar da göstərir ki, demokratiya anlayışı özünü ilk dəfə Antik Yunanıstan və Qədim 

Romada göstərmişdir.Düzdür, bu o demək deyildir ki,ona qədər olan bütün siyasi baxışların əksəriyyəti anti-

demokratik görüşlü idi.Sadəcə olaraq, demokratiya ilk olaraq özünü sistemli şəkildə  Afina şəhər-dövlətində, 

daha sonra isə onun davamı kimi, Romada təcəlli etmişdir.Demokratiyanı bu gün bütün dünyanı əhatə etməyə 

çalışan və getdikcə güclənən hərəkat kimi təsəvvür etmək lazımdır. 

Demokratiya haqqında konkret cavab vermək mümkün olmasa da, tarixi materialların öyrənilməsi 

bizdə belə bir həqiqətin formalaşmasına gətirib çıxarır ki,demokratiya öz yayılmasına görə xeyli dərəcədə 

demokratik ideya və prinsplərin diffuziyaya uğramasına borcludur,ancaq diffuziya da bu hadisələrin tam 

izahını verə bilmir.Ola bilsin ki, atəşin, yazının fərqli-fərqli yerlərdə müxtəlif zamanlarda əldə olunması kimi, 

demokratiyanı da müxtəlif yerlərdə ixtira ediblər.Yəni deyilənlərin qısa xülasəsi onunla bağlıdır ki, əgər 

eramızdan əvvəl 500 cü ildə demokratiya üçün Afina da əlverişli şərait mövcüd idisə, belə bir şəraitin başqa bir 

yerdə mövcüd olması niyə də mümkün olmasın ki?! Məsələn, hətta düşünürəm ki, belə bir əlverişli şəraitin 

mövcüd olması sayəsində ibtidai-icma quruluşunda belə, demokratiyanın elə ibtidai formaları da mövcüd 
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olmuşdur ki, sonralar bu formalar üzərində edilmiş təkmilləşmələr nəticəsində əvvəl Afina, sonra Roma, ən 

sonda isə müasir dövrün demokratik respubliklarını misal  kimi göstərmək şansını əldə etmişik. 

Yuxarıda da qeyd etdik ki, demokratiyanın sistemli şəkildə ilk görüntüsünü biz, Afina şəhər-dövlətində 

görürük.Bəzi demokratiya nəzəriyyəçiləri Afina demokratiyasını xarakterizə edəndə qeyd edirlər ki, bu 

demokratiya birbaşa demokratiya idi.Belə ki, burada bütün vətəndaşların məcburi iştirak etməli olduğu 

yığıncaq fəaliyyət göstərirdi ki, bu yığıncaqda da , Afina şəhər-dövlətinin bütün problemləri hamının birbaşa 

iştirakı ilə həll olunurdu.Və tədqiqatçılar bu demokratiyanın müasir dövrdə ekvivalentinin olmamasını təəssüf 

hissi ilə qeyd edirlər.Yunanıstanda ―xalq hakimiyyətləri‖ sisteminin yarandığı zamanlara yaxın dövrdə eyni ilə 

bu cür idarəetmə idarə üsulu Apenin yarımadasında, Romada təşəkkül tapmışdır.Lakin Roma vətəndaşları bu 

idarəetmə üsulunu özlərinin təbirincə desək respublika adlandırırdılar.Respublika isə  res-―iş‖, public-―ümumi‖ 

mənalarına uyğun olaraq ümumi fəaliyyəti nəzərdə tuturdu.Bildiyimiz kimi, demokratiyanın ən vacib 

uğurlarından biri onun bütün vətəndaşların ümumi seçki hüququna malik olması ideyasını uğurla həyata 

keçirtməsidir.Lakin nə Afinada nə də Romada demokratiya idarəetmə üsulu bütün vətəndaşları deyil, yalnız 

kişilərin seçki sistemində iştirak etmək haqqını tanıyırdı.Qeyd edək ki, demokratiyanın bu nöqsanı yalnız XX 

ci əsrdə öz həllini tapdı.-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti isə bütün insanlara, qadınlara belə,demokratiyanın 

beşiyi sayılan birçox Qərb ölkələrindən daha erkən,seçkidə iştirak etmək hüququnu 1918 ci ildə 

tanımışdır.Anoloji hadisə ABŞ da  1920 ci ildə baş vermişdir-.Roma respublikası Afina demokratiyasından 

da,istənilən müasir demokratiyadan da xeyli çox zaman davam etsədə, təxminən e.ə. 130 cu ildən sonra 

vətəndaş çəkişmə və müharibələri, hərbiləşdirmə,korrupsiya və əvvəllər romalıların bu qədər fəxr etdikləri 

vətəndaş ruhunun düşkünlüyü onu içdən dağıtmağa başladı.Yuli Sezarın qurduğu hərbi diktatura 

demokratiyanın sonunu gətirdi. 

Qeyd edək ki, demokratiyanın inkişafını təşkil edən əsas göstəricilərindən biri onun siyasi 

institutlarının bir-birilə əlaqəli şəkildə mövcüd olmasıdır.Siyasi institular nə Afinada,nə Romada, nə də ondan 

sonrakı orta əsrlər və intibah dövrü İtaliyasındakı demokratiyasında mövcüd olmuşdur.İlk dəfə siyasi institutlar 

İngiltərədə, Skandinaviya ölkələrində, Niderlandda, İsveçdə və Aralıq dənizindən şimalda yerləşən daha bir 

neçə bölgədə rast gəlinir.Siyasi institutların mövcüd olmadığı ölkələrdə xalq tərəfindən seçilmiş 

nümayəndələrdən ibarət ümumimilli parlament və ümumimilli hökümətə tabe olan yerli sakinlər tərəfindən 

seçilmiş yerli hökümət mövcüd olmur.Yəni bu iki qurum arasında əlaqəliliyin mövcüd olması demokratik 

siyasi institutların varlığını zəruri edir.Demokratiya ilk növbədə ―bərabərlik məntiqi‖ prinsipi üzərində 

qurulur.Yəni burada bütün insanların bərabərliyi əsas götürülür.Bununla bağlı vaxtilə Fukidid yazırdı:‖Bu 

quruluş ona görə demokratik quruluş adlanır ki, o, vətəndaşların azlığına deyil, çoxluğuna əsaslanır.‖(10, 

s.214). 

Demokratiyanın bir çox uğurlarına baxmayaraq onun XX ci əsrin əvvəllərinə kimi əldə edə bilmədiyi 

bir çox şeylər vardır.Onları aşağıdaki kimi təsnifatlaşdırmaq olar: 

1.Bu prosesin ilk mərhələsində hətta böyük ümidlər verən ölkələrdə də demokratiya üçün az qala 

rüsvayçı maneələr vardı.Bunlardan ən başlıcası isə, hələ də bərabərsizliyin hökm sürməsi idi.Bunlar qul və 

azad, varlı və kasıb kimi antoqonizmlər idi. 

2.Yığıncaqlar və parlamentlərin mövcüd olduğu ölkələr də ən kiçik demokratik normalara riayət 

etməkdən uzaq idilər.Parlamentlər kralın bərabərhüquqlu partyoru kimi çıxış edə bilmirdilər. 

3.Xalq nümayəndələri bütün xaqlı heç də tam dərəcədə təmsil etmirdi, ilk növbədə isə seçmək hüququ 

yalnız kişilərə məxsus idi.Bununla bağlı Ş.L.Monteskyö öz əsərində deyd edir ki,―Demokratiya şəraitində xalq 

müəyyən mənada həm hökmdar, həm də təbəə olur.  Səsvermə zamanı siyasi lider seçilmiş şəxsə xalqın tabe 

olması zəruridir‖ (9, s.179).  

4.18 ci əsrin  axırlarına qədər hətta ondan sonra da demokratik ideyalar və baxışlar geniş dəstək əldə 

edə bilmirdi.Bütün ölkələrdə demokratiyanın bərabərlik məntiqi prinspi yalnız çox az kütlə üçün inandırıcı 

gəlirdi.Bütün cəmiyyəti əhatə edə bilmirdi. 

Demokratiyanı demokratiya edən bir çox meyarlar vardır.Bu meyarların sayı çox olsa da, onları 

konkret olaraq təkmilləşdirmək mümkündür.Belə təkmilləşmələr nəticəsində onun 5 əsas meyarının adını 

çəkmək olar.Bunlar aşağıdakılardır: 
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1.Səmərəli iştirak.Birliyin siyasəti onun üzvləri tərəfindən qəbul edilməzdən öncə, bu siyasətin 

mahiyyəti üzrə öz baxışlarını birliyin digər üzvlərinə bəyan etmək üçün bütün üzvlərin bərabər və səmərəli 

imkanları olmalıdır. 

2.Səsvermədə bərabərlik.Buna ―bir səs  bir seçici‖ prinsipi də demək olar.Birliyin siyasəti haqqında 

qəti qərarlar qəbul edilərkən onun üzvlərinə səsvermədə iştirak etmək üçün bərabər və real imkanlar 

verilməlidir və elə edilməlidir ki, bu səslər bərababər qüvvəyə malik olsun. 

3.Məlumatlılığa əsaslanan dərketmə.Birliyin hər bir üzvünün siyasi alternativlər və bunların ehtimal 

olunan nəticələri ilə sağlam düşüncə əsasında tanış olunması üçün bərabər və real imkanlar yaradılmalıdır.Bu 

meyarla bağlı hələ e.ə 5 ci əsrdə Afinanın tanınmış siyasətçisi və sərkərdəçisi Perikl şəhərin müdafiəsi zamanı 

həlak olanların xatirəsinə həsr olunmuş məşhur nitqində ifadə etmişdir:‖Bizdə elə adamlar var ki, eyni vaxtda 

həm öz işləri, həm də, ictimai işlərlə məşğul olurlar.Lakin qalan vətəndaşların hər biri yalnız öz peşəsi ilə 

məşğul olsa da, siyasətdən də yaxşı baş çıxarırlar.Biz heçdə düşünmürük ki, açıq müzakirə dövlət işlərinin 

gedişinə ziyan vura bilər.Əksinə biz belə hesab edirik ki, hər bir lazımlı qərar lehinə və əleyhinə çıxışların 

köməyilə qabaqcadan hazırlıq görülməklə qəbul olunmalıdır.‖ 

4.Gündəliyə nəzarət.Birlik üzvlərinin hər hansı məsələnin izahı və qəbulu ilə bağlı bərabər imkanları 

olmalıdır. 

5.Yetkinlik yaşına çatanların iştirakı.Birlik üzvlərinin hər bir üzvü ya da ən azından yetkinlik yaşına 

çatan üzvləri birlik daxilində baş verən hər bir siyasi nəticəyə təsir etmək baxımından real və bərabər 

imkanlara sahib olmalıdır. 

Demokratiya nə üçün bizə bu qədər vacibdir? 20 ci əsrin başlanğıcından əvvəl az qala bütün nəzriyyə 

və praktikada şəksiz üstünlük qeyri-demokratik sistemlərə verilirdi.Demək olar ki, bu yaxınlara qədər də 

insanların böyük kütləsi,hətta elə dövlər olub ki, insanların hamısı,qeyri-demokratik idarəetmə sistemlərinin 

tabeçiliyində olub.Qeyri-demokratik idarəetmə sistemlərinin, xüsusilə avtoritar və totalitar rejimlərin başçıları 

öz hakimiyyətlərinə legitimlik qazandırmaq üçün qeyd edirdilər ki, xalqın böyük əksəriyyəti bacarıqlı 

deyil,buna görə də onların hər biri hakimiyyətin və hökümətin idarə edilməsində iştirak etmək üçün  səriştəli 

deyillər.Ona görə də,hakimiyyəti xalq özü bir neçə nəfərdən ibarət qrupa, ya da bir nəfərə həvalə etməli və ona 

inam bəsləməlidir.Qeyd edək ki, daim demokratiya öz inkişafının qarşısında ona əks mövqedə duran anti-

demokratik rejimləri görmüşdür.Və demokratiyanın mahiyyətini daha yaxşı anlamaq və onun insanlara tanıdığı 

azadlıqları daha yaxşı başa düşmək üçün avtoritar və totalitar rejimlərin özləri barədə də məlumatlanmaq 

məncə doğru olardı.Avtoritar rejimlər xüsusi ilə dövlət və şəxsiyyət münasibətlərini məcburiyyət və qorxu 

əsasında idarə etməyə çalışırlar.Yunan dilindən tərcümədə də avtokratiya tək başına məhdud olmayan 

hakimiyyət,latın dilindən tərcümədə isə, bani,yaradıcı və.s mənaları bildirir.Qeyd edək ki,avtoritar rejimi 

totalitar rejimdən fərqləndirən əsas cəhət hakimiyyətin öz-özlüyündə total olmasında deyil, burada hər şey 

vahid ideologiyaya qurban getmir, milli birlik kimi konsepsiyalar əsas götürülür.Avtoritarlıq şəraitində ictimai 

sferanın bütün sahələri hakimiyyət tərəfindən nəzarət altında saxlanılmır.Bəzi sahələr olur ki, onlar nəzarətdən 

kənarda saxlanılır ki,məsələn siyasi partiyalar, seçki sistemi və.s bunlarda yalançı demokratiyaya işarə 

edilir.Bu rejimin antidemokratikliyini sübut edən əsas cəhət odur ki, dövlət daxilində baş verən hər hansı sosial 

münaqişələr zamanı hakimiyyət zor aparatı olaraq orduya arxalanır.Avtoritar rejimləri xarakterizə edərkən 

onun aşağıdakı xüsusiyyətlərini qeyd etmək vacibdir: 

1.Avtoritarizm və ya hakimiyyətin məhdud qrupun əlində olması.Avtoritar rejimin başında bir nəfər 

monarx, hərbi xunta, oliqarxiya qrupu və.s durur. 

2.Hakimiyyətin mədudluğu və ya onun vətəndaşların nəzarətindən çıxması.Avtoritar rejimlərdə də 

qanunlar fəaliyyət göstərir.Sadəcə olaraq bu qanunlar rejimin başında duran şəxs və şəxslər qrupunun iradəsini 

əks etdirir. 

3.Hakimiyyətin kürəyini gücə dayaması.Bu o demək deyildir ki, avtoritar daim vətəndaşlarına qarşı 

güc tətbiq edir.Məsələ burasındadır ki, o lazım gəldikdə öz vətəndaşlarına qarşı güc tətbiq etməkdən də 

çəkinmir və bunu qanuni formada həyata keçirməyə çalışır. 

4.Əhalinin siyasətdən uzaqlaşdırılması.Bu o demədir ki,avtoritar demokratiyada olduğu kimi, birlik 

daxilində olan problemlərin həllində vətəndaşların əksəriyyətinin iştirakını vacib saymır.Başqa sözlə o çalışır 
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ki, insanları siyasətə qarşı özgələşmə halına salsın.Müasir dövrdə avtoritar rejimin formalarından biri olan 

monarxiyaya misal kimi dövlətlərə siyasi quruluşuna görə monarxiya tipli olan Belçika,Böyük Britaniya və.s 

Avropa dövlətlərini aid etmək olmaz.Çünki bu dövlətlərdə monarxiya özünü sadəcə simvolik formada 

göstərir.Bu gün Türkiyə dövlətində siyasi quruluş özünü demokratik formada göstərsədə,amma biz bəzi 

hallarda,türk hökümətinin avtoritar addımlarını da sezirik.Bildiyimiz kimi,avtoritarizmin əsas qanadlarından 

biri də dini qanad olan teokratik qanadıdır.Buna misal kimi isə cənub qonşumuz İran dövlətini göstərmək 

olar.Bəzi müstəqil analitiklərin gəldiyi qənaətə görə, türk hökümətinin addımlarında teokratik çalarlarda özünü 

göstərir.Bunu onlar artıq bir neçə seçkilərdə AKP hökümətinin məhz vətəndaşlarının dini hislərinə toxunacaq 

təbliğat-təşviqat əsasında qalib gəlməsi ilə əsaslandırırlar. Antidemokratik rejimlərin içərisində özünün bütün 

sahələrdə mütləqiyyəti ilə seçilən rejim olan totalitarizmi fərqləndirmək lazımdır.20 ci əsrin əvvəllərində ilk 

dəfə bu termin İtaliyada Mussolininin faşist rejimini səciyyələndirmək üçün istifadə edilmişdi.Qeyd edək ki, 

bu ideyanın tarixi kökləri Platonun ―ideal dövlət‖nəzəriyyəsində özünü tapsada, daha sonra Tomas 

Morun,Kompanellanın,Sen-Simonun,J.J.Russo,Karl Marks,V.Leninin siyasi görüşlərində də öz əksini 

tapmışdır.Platon demokratiyanin nöqsanlarını göstərmək üçün,öz əsərlərində qeyd edir ki,‖Demokratiyanın 

xoşbəxtlik kimi qəbul etdiyi və yorulmadan can atdığı şey,yəni azadlıq ideyası ən sonda elə demokratiyanın 

sonunu gətirir.Demokratik quruluşun və azadlıq yanğısının hökm sürdüyü dövlətin başına axmaq şərab-

paylayan gəlib çıxanda bu dövlət ―su qatılmamış‖ azadlıqdan hədsiz məst olur, öz vəzifəli şəxslərini isə yalnız 

ona görə cəzalandırır ki, onlar kifayət qədər iltifatlı deyillər və hamıya tam azadlıq vermirlər.Bax, beləcə, 

dostum, belə gözəl və gənc kimi ötkəm idarəetmədən, məncə, tiraniya yaranır.Özbaşınalıq demokratiyanı kölə 

halına salır.  İfrat azadlıq, görünür, həm ayrı-ayrı adamlar, həm də dövlət üçün ağır köləliyə çevrilir.Nəticədə 

tiraniya yaranır.‖Platon daha  başqa bir yerdə isə total dövlətə,özünün təbirincə desək ―ideal dövlət‖inə haqq 

qazandırmaq üçün,yazır:‖Burada ən əsası odur ki,heç kəs heç vaxt –kişilərdə, qadınlarda başçısız 

qalmamalıdır.‖(2, s.24). 

V.Lenin özünün ―Dövlət və inqilab‖ əsərində demokratiya anlayışına F.Engelsin baxışınıqəbul edərək 

qeyd edir ki,‖Demokratiya azlığın çoxluğa tabe olmasının eyni deyildir.Demokratiya azlığın çoxluğa tabe 

olmasını qəbul edən dövlətdir, yəni bir sinfin başqa sinfə,əhalinin bir hissəsinin o biri hissəsinə müntəzəm 

sürətdə zorakılıq göstərməsi təşkilatıdır.Bizim son məqsədimiz dövləti, yəni hər cür mütəşəkkil və müntəzəm 

zorakılığı, ümumiyyətlə insanlara qarşı hər cür zorakılığı yox etməkdir. Biz elə bir içtimai quruluşun gəlməsini 

gözləmirik ki, orada azlığın çoxluğa  tabe olması prinsipinə riayət edilməsin. Lakin bir sosializmə doğru 

getməyə çalışırkən , əminik ki, sosializm böyüyüb kommunizmə keçəcəkdir, bununla da əlaqədar olaraq, 

insanlara qarşı ümumiyyətlə zorakılıq  lüzumu, bir insanın başqasına, əhalinin bir hissəsinin başqa 

hissəsinə tabe olması lüzumu yox olacaqdır, çünki insanlar, ictimai yaşayışın adi şərtlərinə zorakılıq 

olmadan  və tabeçilik olmadan riayət etməyə alışacaqlar.‖(7, s.128). 

Totalitarizm rejimini səciyyələndirən  xüsusiyyətlər çox olmasına baxmayaraq onları əsas meyarlara 

görə  klassifikasiya etsək onda aşağıdakı görüntünü əldə etmiş olarıq. 

1.Totalitarizm elə bir rejimdir ki, burada vahid partiya vardır və hər bir şey bu partiya əsasında idarə 

olunur.Misal üçün biz SSRİ dövründə vahid kommunist partiyası brökratiyasının total hakimiyyətini göstərə 

bilərik. 

2.Vahid partiyanın demokratik yolla deyil, məhz tək liderin əsasında təşkil olunması. 

3.Ən vacib meyarlardan biri, vahid ideologiyanın olmasıdır.Belə ki, bütün toplumun tək bir 

ideologiyaya inanmasını və onun məqsəd olmasını təşkil etmək.İdeologiyanın təsiri ilə bağlı Umberto Ekonun 

― Əbədi faşizm‖ məqaləsindən kiçik bir statı misal kimi çəkmək istərdim.‖Əgər mürtəce ideologiya 

fundamental olaraq aristokratiyadan qaynaqlanırsa, onun bir xüsusiyyəti də  elitizmdir. Tarix boyu aristokratik 

və  militarist elitizmin bütün formaları zəif olana qarşı nifrət aşılayıb.Ur‐faşizm də  populist elitizmi 

təbliğ  etmədən mövcud ola bilməz.Hər bir fərd dünyanın  ən yaxşı xalqına daxildir, partiya üzvləri ən yaxşı 

vətəndaşlardır və bütün vətəndaşlar partiya üzvü ola bilər (yaxud olmalıdır).Amma plebeylər olmadan 

patrisilər də  olmur.Rəhbər öz hakimiyyətini demokratik yolla almadığını, güclə zəbt etdiyini yaxşı bilir; o, 

həm də  bilir ki, hakimiyyətinin mənbəyi xalq kütlələrinin zəifliyidir və xalq o qədər zəifdir ki, ağaya ehtiyacı 

var. Bu hakimiyyət də  hərbi sistemdə  olduğu kimi iyerarxik formada təşkil olunduğundan, hər 



270 
 

bilvasitə rəhbər öz tabeliyindəkilərə  xor baxır, onlar da öz növbəsində  daha aşağılara nifrət edirlər.Bütün bu 

―aşağı baxmalar‖ sistemdə kütləvi elitizmi bərqərar edir.‖ (5, s.20). 

4.Terrorçu polis nəzarəti vardır.Polis bütün dövlətlərdə təhlükəsizlik,ictimai asayişi qorumaq vəzifəsini 

üstələnsə də, amma total dövlətlərdə polis əsasən cəmiyyət üzərində nəzarəti həyata keçirdir.Yəni totalitar 

rejimə qarşı gələn bir kəsə polisin sərt əks-təsiri mövcuddur və bunu da onlar legitim formada həyata 

keçirdirlər.Yəni kiminsə cəzalandırılması üçün onun günahının məhkəmə yolu sübuta yetirilməsi elədə vacib 

rol oynamır.Bunu total dövlətin terrorçu polisi həyata keçirdir. 

Siyasi elmdə totalitarizmin bir çox formaları qeyd edilsə də onun əsas 3 forması qeyd edilir ki, 

bunlarda: 1.kommunizm,2.faşizm, 3.milli sosializmdir. 

Antidemokratik rejimləri demokratik rejimlərdən fərqləndirmək üçün ən gözəl nümunəni Corc Oruelin 

―1984‖ adlı siyasi romanında görmək olar.O, yazır ki,totalitarizm demokratiyanın insanlara bəxş etdiyi 

dəyərləri özünün ideologiyasına uyğun şəkildə insanlara təqdim edir.O,yuxarıda adı çəkilən əsərində yazır: 

‖Azadlıq-Köləlikdir,Müharibə-Sülhdür,Cəhalət-Qüvvədir.‖(4, s.31). 

Avtoritar və totalitar rejimlərin əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərini qeyd edərkən Karl Popperin avtoritar 

və totalitar rejimlərlə bağlı fikirlərini də burada qeyd etmək çox vacibdir.O, özünün ―Açıq cəmiyyət və onun 

düşmənləri‖ əsərində yazırdı:‖Dövlət necə qurulmalıdır ki, axmaq hökmdarlardan, qansız və zor işlətmədən 

yaxa qurtarmaq mümkün olsun? Xalq heç vaxt idarə etməmişdir, daha doğrusu, xalq dövləti idarə edə 

bilməz.İdarəetmənin iki növü var.1.Demokratiya və 2.Diktatura. Birincidən qan tökülmədən yaxa qurtarmaq 

mümkündür. İkincini isə ancaq inqilabla aradan qaldırmaq olar.‖(6,s.41).  

Demokratiyanın üstünlükləri ilə bağlı amerikalı demokratiya nəzəriyyəçisi  Robert Dahl  

―Demokratiya haqqında‖ adlı elmi əsərində  demokratiyanın digər antidemokratiya rejimlərindən əsas 

fərqləndirici üstünlükləri kimi bir çox meyarları sadalayır.O, yazırdı:‖Bu meyarların sayı çox olsada,lakin bu 

meyarların əksəriyyəti bir-birilə əlaqəli şəkildə inkişaf etdiyindən onların hamısının sadalanmasını çox da 

zəruri deyil.Ən əsas üstün meyarlar isə aşağıdakılardır: 

-Tiranyadan qurtulma 

- Əsas hüquq və azadlıqlara riayət etmə 

- Şəxsi toxunulmazlıq hüququ 

- Öz müqəddaratını təyin etmə 

- Mənəvi muxtariyyət 

- Şəxsiyyətin inkişaf etmə imkanları 

- Şəxsiyyətin təməl mənafələrinin qorunması 

- Siyasi bərabərlik 

- Sülhə can atma 

- Firavan yaşama 

Qeyd edək ki, bu sadalananların tam olaraq hamısı istənilən özünü demokratik hesab edən dövlətdə 

tam olaraq göstərə bilmir.Bəzən elə hadisələr olur ki,dövlət öz müqəddaratını təyin etmə qarşısında qaldıqda 

vətəndaşının müqəddaratını heçə saya bilir.Buna dövlətin zorakılıq aparatı da deyilir.‖(1, s.55). 

Yuxarıda Robert Dahlın vermiş olduğu xarakteristikaya əsaslanaraq deyə bilərik ki,ilk demokratiya 

beşiyi sayılan Afina və Romada olduğu kimi,bu gün ki, müasir Böyük Britaniya,ABŞ,Skandinaviya 

ölkələri,Almaniya kimi demokratiyası ilə fərəhlənən ölkələrdə belə vaxt aşırı demokratiyanın əsas təməl 

anlayışlarının pozulduğunu da görürük.Buradan nəticə çıxara bilərik ki,xalis demokratiya üzərindən 25 əsr 

keçməsinə baxmayaraq hələ də öz həqiqi statusunu əldə edə bilmiyib.Amma bununla belə, U.Çörçilin də qeyd 

etdiyi kimi, ―demokratiya  idarəetmənin ən yaxşı forması deyil, amma hələki bundan da yaxşısı kəşf 

olunmuyub.‖ Bundan başqa demokratiyanın ən yaxşı idarəetmə forması olması isə bağlı fransız siyasi sosioloq 

və tarixçi A.Tokvilin ―Amerikada demokratiya‖ adlı elmi əsərində insanların azad yaşamasını sənət 

adlandırır.Bu sənəti  qazanmaq asandır,amma onu qoruyub saxlamaq çox çətindir.O, daha sonra demokratiyanı 

bu sənətlə müqayisə edib yazırdı:―Azad yaşamağı öyrənməkdən çətin şey yoxdur.‖(8, s.226). 

Öz müstəqilliyini 1991 ci ildə əldə etmiş Azərbaycan Respublikası demokratiya uğrunda,onun 

insanlara bəxş etdiyi əsas hüquq və azadlıqlarının Azərbaycan vətəndaşlarına da daddırmaq üçün müstəqillik 
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dövründə bir çox islahatlar həyata keçirdib.Ən böyük islahat kimi isə,özündə dünyanın ən qabaqcıl 

demokratiyaya sahib dövlətlərin konstitusiyalarında belə olanhüquq və azadlıqların təcəssümü kimi 

Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 1995 ci il noyabrın 12 sində qəbul olunmasıdır desək inanıram 

ki, yanılmarıq.Belə ki,məhz konstitusiyamızda demokratiyanın vətəndaşlara tanıdığı ən ali hüquqlar və  xüsusi 

ilə isə azadlıqlar  çox böyük hissəni əhatə edir.Azərbaycanda demokratikləşmə prosesini,onun SSRİ 

dağıldıqdan sonra necə bir vüsət aldığını xarakterizə edərkən bu proseslə bağlı Azərbaycanın tanınmış elm 

xadimi,akademik Ramiz Mehdiyevin özünün müəllifi olduğu ―Demokratiya yolunda:irs haqqında düşünərkən‖ 

adlı əsərindən istinad etmək çox vacibdir.O, Azərbaycan kimi,ölkələrin demokratikləşmə prosesini dünya 

sferasında demokratiyanın ―üçüncü dalğası‖ kimi xarakterizə edir.O, yazırdı:‖Fikrimizcə,postsovet ölkələrin 

demokratikləşməsinə aşağıdakı ardıcıllıqla düzülən amillər təsir göstərmişdir: 

1.SSRİ-dəki durğunluq və tənəzzül, Afrika, Yaxın Şərq,Şəri Avropa və nəhayət,sovet respublikaları 

üzərində nəzarətin itirilməsi və bunun nəticəsində bir sıra etnomilli münaqişələrin,xalq və milli azadlıq 

hərəkatlarının meydana gəlməsi,Mərkəz tərəfindən amansızlıqla yatırılması və bu səbəbdən amortizasiya əks-

reaksiyası doğurması. 

2.Sovet İttifaqı tərəfindən təklif edilən inkişaf modelinin Şərqi Avropa ölkələri üçün iqtisadi cəhətdən 

cəlbedici olmaması,planlı təsərrüfatın tam iflası və bazar təsərrüfatının vüsət alması. 

3.ABŞ-ın iqtisadi və hərbi-siyasi baxımdan güclənməsi,dünyada üstünlüyü ələ almaq cəhdləri. 

4.Katolik kilsəsinin avtoritar rejimlərə və totalitar dövlətlərə qarşı mübarizədə yeni strategiyası.Onun 

həyata keçirilməsində Roma Papasının mühüm şəsi rolu olmuşdur. 

5. Yeni ərazilər, təbii sərvətlər və ucuz işçi qüvvəsi tələb edən qlobal maliyyə müdaxiləsinin 

başlanması. 

6.Qərb bloku ölkələri əhalisinin iqtisadi rifahının inkişafının davamlılığını təmin etmək və keyfiyyətcə 

yaxşılaşdırmaq üçün ―Böyük yeddilik‖ ölkələri tərəfindən yeni nəqliyyat yollarının axtarışı. 

7.Vahid hərbi-siyasi aksiyalar və demokratik ölkələr qurşağının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün yeni 

amortizasiya şəraiti yaradılmasının zəruriliyi. 

8. Dünya birliyinin bütün ölkələri üçün vətəndaşların öz iradəsini bildirməsini,insan hüquqları və 

azadlıqlarını,dövlət idarə etməsinin və ictimai inkişafın əsasları sayılan hakimiyyət orqanlarının seçkili 

olmasını təmin edən vahid siyasi preferensiyaların mühümlüyü. 

9. Təhlükəsizliyin təmin olunması və yeni məkanların sabitlik və təhlükəsizlik qövsünə daxil edilməsi 

zərurətindən irəli gələn Pax Americanazonasının genişlənməsi. 

10. İkiqütblü dünya nizamından monosentrik dünya nizamına keçid, ABŞ-ın xeyirxah hökmranlığı, 

dünyanın strateji cəhətdən mühüm regionlarında kəskin qeyrisabitliklə bağlı alarizm.‖ (3,s.128). 

Azərbaycanda demokratiya prosesi millətin ―millilik identifikasiyası‖ ilə bərqərar olmuşdur.Belə 

ki,demokratiyanın bərqərar olması fazası Azərbaycan cəmiyyətinin sosiomədəni genezisində dəyişikliklərə 

rəvac vermişdir.Burada zaman-zaman milli identikliyin yeni formaları yaranmağa, fərdin fəaliyyətinin,onun 

yaşayış tərzi və həyatının düzəninin ən vacib oriyentiri kimi cəmiyyətin mənəvi-əxlaqi komponenti sürətli 

şəkildə dirçəlməyə başlamışdır.İndən belə Azərbaycan vətəndaşı özünü təkcə milli  kimlik olan azərbaycanlı 

kimi deyil, həm də dünya nizamının qlobal miqyasda dəyişməsi şəraitində xeyli şəkildə müsəlman kimi 

identiklədirməyə başlamışdır.İcma şüurunun,kollektiv,fərdiləşdirilməmiş şüurun aşkar ifadə olunmuş arxetipi 

zaman-zaman kütləvi şüurun başqa demokratik tranzit üçün daha aşkar formasına transformasiya 

edilir.Yuxarıda qeyd edildiyi kimi,Azərbaycan demokratikləşmə prosesi özünün çətinliyi ilə bir çox xalqlardan 

fərqlənir.Bura bir çox xüsusiyyətləri ilaid etmək olar.Belə ki, milli demokratiya dediyimizdə milli identikliyi 

xüsusi fraza  kimi ayırd edərkən,həm də onu da xüsusi ilə qeyd etməliyik ki,milli şəraitdə demokratiyanın 

bərqərar olması Azərbaycan cəmiyyətində bütünlüklə qəbul edilmiş fundamental siyasi dəyərlərin,onları 

yenidən istehsal edən və əhalinin böyük hissəsinə çatdırılmasını təşkil edən,həmçinin,demokratik dəyişikliklər 

yolunda əvvəlcədən bəlli çətinliklərə səbəb olan siyasi sosiallaşma sisteminin mövcüd olmadığı şəraitdə baş 

verirdi.Başqa sözlə, Azərbaycan kimi spesifik identikliyə malik millətlərdə demokratiya kimi vacib siyasi 

baxışların qəbulu,yəni onun həzm edilməsi uzunmüddətli prosesdir.Bu prosesin uzunmüddətli olmasını 

akademik Ramiz Mehdiyevin təbirincə desək - Demokratiyanın hakim olması cəmiyyətdə təkcə yeni davranış 
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qaydalarının və dəyərlərinin təşəkkül tapmasını deyil, həm də liderlərin və hakim elitaların submədəniyyət 

səviyyələrini tələb edir.Bu submədəniyyət onun daşıyıcılarının siyasi sistemin idarə edilməsi funksiyalarını 

hansı şəkildə həyata keçirilməsini müəyyən edir.Bu mənada submədəniyyətin ən mühüm elementləri kimi, 

siyasi elita və liderlərin siravi vətəndaşların mənafelərini ifadə etmək bacarığı,onların peşəkarlıq 

səviyyəsini,onun nüfuz qazanmasını və qazanılan nüfuzun qornub saxlanılmasına imkan verən cəhətləri və 

xüsusiyyətləri bilməsidir-,şəklində baş verir. 

Demokratiya və onun müxtəlif millətlərdəki təzahürü məsələsi çox genişdir.Belə ki, yuxarıda qeyd 

edildiyi kimi,demokratiya bir baxış bucağıdır.O bir hərəkatdır.Onun həyata keçməsi üçün, müəyyən zaman və 

ondan da vacib isə insanların,başqa sözlə cəmiyyətin buna hazır olması lazımdır.Bəzən illər boyu demokratik 

idarəetmə üsulu şəklində idarə olunan bir dövlət müəyyən qrup və fərdin irrasional düşüncəsi nəticəsində 

avtoritar və ya totalitar idaəetmə sisteminə keçid edə bilir.Bəzən isə,tam əksi baş verir.Misal kimi 

biz,Almaniya Federativ Respublikasında A.Hitlerin 1933 cü ildə başlanmış faşist diktaturasının ikinci dünya 

müharibəsindən sonra sona çatması və almanların demokratik idarəetmə üsuluna transformasiyasını göstərə 

bilərik.Azərbaycanda da demokratiyaya keçid prosesi çox çətin bir dövrdə,SSRİ kimi böyük imperiyanın 

süqutundan sonra baş verdi.Yetmiş il brökratiyanın hakimiyyəti altında şüuru deformasiyaya uğramış bir 

millətin ilk növbədə öz milli identikliyinə qayıtması,daha sonra isə demokratiyaya hazır olması çox çətin 

proses olmuşdur.Çox təqdirə layiq hadisələrdən biri isə ondan ibarətdir ki,yuxarda qeyd edildiyi 

kimi,müstəqilliyinin ilk dördüncü ilində,yəni 1995 ci ilin noyabrın 12 sində demokratiyanın əsas hüquq və 

azadlıqlarını özündə təcəlli edən konstitusiyanın qəbul olunmasıdır.Son illər Azərbaycan siyasi elitası və 

liderləri,həm dövlətin ,həm də millətin demokratik idarəetmə üsulu şəklində idarə olunması üçün çox vacib 

addımlar atmışdırlar.Və inanırıq ki,bu addımların və demokratiya uğrunda ediləcək islahatların uğurlu nəticəsi 

həm dövlətimizin, həmdə millətimizin gələcək inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.Bununla bağlı Azərbaycan 

Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Almaniya kansleri Angela Merkellə görüşdüyü zaman Azərbaycanda 

demokratiyanın ən son vəziyyəti ilə bağlı deyir:‖Bütövlükdə, son illərdə Azərbaycanda demokratiyanın 

inkişafı ilə bağlı böyük inkişaf var.Əlbəttə ki,bu,bizim üçün çox vacibdir.Çünki mən tam əminəm ki, siyasi 

islahatlar iqtisadi islahatlarla paralel şəkildə aparılmalıdır.Ancaq bu təqdirdə ölkələr dayanıqlı uğura nail ola 

bilərlər.‖(11,s.1). 
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Müharibə və sülh problemi bəşər övladını hər zaman narahat etmişdir. Bəşəriyyətin tarixi, 

müharibələrin tarixidir. Elmi ədəbiyyatda müharibə haqqında ən müxtəlif yanaşmalara rast gəlinir. Bəziləri 

müharibələri sosial münasibətlərin ən xoşagəlməz, ən pis forması hesab edirlər. Bəziləri müharibəni 

münaqişənin bir forması, siyasi münaqişənin kulminasiya nöqtəsi kimi izah edir. Bu sosial hadisə haqqında 

yürüdülən mülahizələr onu deməyə əsas verir ki, müharibə haqqında vahid qəbul edilmiş bir yanaşma yoxdur. 

Müharibə və sülh haqqında mövcud nəzəriyyələrin f-ormalaşma trayektoriyasını diqqətlə öyrənərək 

belə bir qənaətə gəlmək olur ki, bu yanaşmaları artıq antik dövrdən iki əsas prinsipə görə ayırmaq mümkün idi. 

Bir qrup yanaşmalarda müharibə bir zorakılıq aktı kimi pislənilir, digər bir qrup yanaşmalarda isə müharibə 

bəşər tarixinin inkişaf qanunu kimi təbii olaraq qəbul edilir və bəzən ona haqq qazandırılır. Mövcud 

yanaşmaların bu xüsusiyyətini sezən Rusiyalı alim A.V.Yermoşin hələ 1989-cu ildə çap etdirdiyi ―Beynəlxalq 

münasibətlər tarixi‖ adlı kitabında qeyd edirdi ki, müharibə və sülh haqqında baxışlar meydana gəldiyi ilk 

gündən realist və idealist olmuşdur. Bu yanaşmaların təkmilləşməsi siyasi realizm və siyasi idealizm kimi 

mühüm cərəyanın üzə çıxmasına səbəb olmuşdur. Siyasi realizm və idealizm sistemli yanaşma kimi XX əsrin 

əvvəllərində meydana gəlsə belə onların kökləri antik Roma və Yunanıstanın bir sıra mütəfəkkirləri, Fukudid, 

Zenon, Siseron və b. bağlıdır. Faktiki olaraq müharibə problemi üzərində qurulan bütün nəzəriyyələr sonrakı 

dövrlərdə, ən müasir günümüzə kimi məhz realizm və idealizmin üzərində durur. Bu mənada müharibə və sülh 

problemini siyasi realizm və idealizmin kəsişmə nöqtəsi adlandıra bilərik. Bu iki cərəyan arasında mövcud 

antoqonizmin mahiyyətinin açıqlanması üçün müharibə və sülh problemi ilə bağlı meydana gələn 

yanaşmalarda müharibə və sülhün ətraflı izahını vermək lazımdır. 

Əslində müharibə və sülh problemi ətrafında siyasi idealizm və siyasi realizm arasında mövcud olan 

ziddiyətlər müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi haqqında nəzəriyyələrin meydana gəlməsinə səbəb 

olmuşdur. 

Heç şübhəsiz bu gün beynəlxalq münasibətlər və onun problemləri sırf bu iki cərəyanın şərhindən 

kənarda izah edilmir. Müharibə və sülh problemi də artıq beynəlxalq münasibətlər mövzusunun tərkib 

hissəsinə çevrilmişdir. ―Sülh və müharibə‖ problemi beynəlxalq münasibətlərdə geniş müzakirə olunan 

mövzulardan biridir. Çünki insanlar, cəmiyyətlər və dövlətlər arası münasibətlərin vəziyyəti əsasən bu iki 

terminlə ifadə olunur. Beləcə, müharibənin qarşısının alınması yolları və sülhün təmini üçün araşdırmaların 

aparılması beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsinin əsas məsələsi kimi çıxış edir (7, s.102). 

Bu problem hələ qədimlərdən filosofların, tarixçilərin əsas tədqiqat obyektlərindən biri olmuşdur. Əsas 

tarixi mənbələr Qədim Yunanıstan klassikləri və qədim şəhər-dövlətlərindən gəlir. Bu dövrdə dövlətin digər 

cəmiyyətlərlə qarşılıqlı münasibətlərində əks olunan iki ideya ənənəsi meydana çıxmışdı: Birinci ənənə 

Fukididin adı ilə bağlıdır və ―Peloponnes müharibəsi tarixi səkkiz kitabda‖ əsərində öz əksini tapıb. Ona görə 

gücün tətbiqi güclünün əsas siyasi davranışıdır, konfliktlər isə insan təbiətindən meydana çıxan təbii 

vəziyyətdir. İkinci əks ənənə nisbətən daha gec yaranmış və stoiklər məktəbi ilə bağlıdır. Onlar Platonun 

fikirlərini davam etdirərək insanların irqi, milli, dini mənsubluqlarından asılı olmayaraq universal fikir 

əsasında yaradılan dünyanın vahidliyini qeyd edirdilər. Bu fikirlər Siseronda da öz əksini tapmışdı. O, 

―xalqların hüququnun‖ (jus gentium) hakim olduğu ümumdünya cəmiyyətinin yaradılmasını müdafiə edirdi. 

Lakin bununla belə, Roma hüququnda ―müharibə hüququ‖ da (jus ad bellum) ayrılmaz element olaraq qalırdı. 

Bütün bu dilemma-ikilik tarix boyu bərabər mövcud olmuşdur. Sülh və ya müharibə-hansı daha vacib və 

daimidir? Bu sual ətrafında daimi iki qrup tədqiqatçılar toplanmışdır (3, s.118). 

Bu problemlə bağlı fəlsəfi fikirlər yeni dövr mənbələrində daha geniş əks olunmuşdur. Artıq bu dö-

vrdən başlayaraq müharibələrin qarşısının alınması və sülhün təmini ilə bağlı pessimist və optimist ideyalar iki 

yanaşma kimi ayrılmağa başlamışdır. 

Birinci yanaşmanı təmsil edən N.Makiavelli insanların güc tətbiqinə meyilli olmasını nəzərə alaraq 

müharibəni qaçılmaz və xalqlar arasında razılığa gəlməyi isə qeyri-mümkün hesab edir. O deyirdi ki, müharibə 

ona lazım olan üçün ədalətlidir, buna görə də dövlətlər müharibəyə başlamaq haqqında qərar qəbul edən zaman 

heç bir məhdudiyyət hiss etməməlidir (8, s.40). Digər bir nümayəndə T.Hobbs ―Leviafan‖ əsərində insanın 

təbiətcə eqoist varlıq olduğunu və onda hakimiyyət arzusu gizləndiyini qeyd edir. Nə qədər ki, insanları idarə 

edə biləcək bir qüvvə mövcud deyil, onlar daimi müharibə vəziyyətində olacaqlar. Qarşılıqlı məhvdən çəkinən 
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insanlar ictimai müqavilə bağlayırlar və nəticədə dövlət yaranır. Əgər ayrı-ayrı insanlar arasında münasi-

bətlərin təbii haldan vətəndaş cəmiyyətinə keçməsi mümkündürsə, beynəlxalq ictimaiyyət haqqında bunu 

demək mümkün deyil. Burada anarxiya hökm sürür və dövlətlər arasında münasibətlərdə yeganə nizamlayıcı 

gücdür. Bu dövrdə xüsusən, Klauzevitsin ―Müharibə haqqında‖ əsəri təqdirəlayiqdir. O, müharibənin siyasi 

mahiyyətini müəyyən etmiş və onu dövlətin adından icra olunan rasional bir akt adlandırmışdır. Onun fikrincə, 

bütün müharibələrin əsasında siyasi məqsədlər durur, buna görə də müharibə siyasətin digər vasitələrlə davam 

etdirilməsidir. Beləliklə, realizmin fəlsəfi əsaslarını təşkil edən bu mənbələr əsas diqqəti dövlətlər arasında 

gücə əsaslanan münasibətlərə yönəltmiş və ―sülh və müharibə‖ problemində əsas üstünlüyü müharibəyə ver-

mişlər  

İkinci yanaşma dövlətlər arasında güc münasibətlərinin beynəlxalq institut və əxlaqi-hüquqi normalar-

la əvəz edilməsinin mümkünlüyünü irəli sürürdü. Bu fikirlərin tərəfdarı olan E.Rotterdamlı ―Sülhdən giley‖ 

traktatında beynəlxalq münasibətlərdə güc tətbiq etmənin məhdudlaşdırılmasını elan edir və müharibəni deyil, 

məhz sülhü bəşər mədəniyyətinin ən ali dəyəri hesab edir (31, s.176). Bu istiqamətin əsas müdafiəçisi olan 

H.Qrotsi ―Müharibə və sülh hüququ‖ əsərində dövlətlərin münasibətlərinə hüquqi çərçivədən baxmağın vaci-

bliyini qeyd edir. Onun fikrincə, müharibənin mümkünlüyü beynəlxalq həyatın qanunları ilə hüquqi-

ləşdirilməlidir, çünki müharibə istənilən dövlət tərəfindən özbaşına atılan addım olmamalıdır. İdealizmin digər 

tərəfdarı İ.Kant isə ‖Əbədi sülh‖ layihəsində ―sülh və müharibə‖ problemini insanların maraqları və 

hüquqlarının müdafiəsi mövqeyindən həll etməyə çalışır. Kanta görə müharibə insanın varlıq kimi mövcudluq 

vəzifəsinə ziddir. Beləcə, idealizmin tarixi mənbələri əsas üstünlüyü sülhə verir (2, s.422). 

Yeni dövrdə hansı yanaşmanın daha üstün mövqe tutduğunu demək bir qədər asan deyildi. Lakin dö-

vlətlərin çoxəsrlik davranışı –si vis pacem, para bellum- sülh istəyirsənsə, müharibəyə hazır ol ifadəsinə uyğun 

gəldi və sübut etdi ki, xalqlar arasında qarşılıqlı münasibətlərin əsas tənzimləyicisi gücdür. Buna görə də, ingi-

lis-amerikan realizm məktəbi XX əsrdə beynəlxalq münasibətlərin izahında idealistlərə nisbətən daha 

inandırıcı mövqe tutdu. I Dünya Müharibəsinin başlanması bir daha dövlətlərin problemlərin həllində dinc va-

sitələrdən daha çox hərbə meyilliyini və dövlət maraqlarının birinci dərəcəliyini sübut etdi. Lakin bu şəraitdə 

belə idealistlər müharibənin əsas səbəblərini beynəlxalq münasibətlərin təbii xarakterində və dövlətlərin mara-

qlarında deyil, dövlətlərarası münasibətlərin sistemsizliyi və heç bir beynəlxalq qurum tərəfindən idarə 

edilməməsində görürdü. Bu ideyaların praktik nəticəsi kimi Millətlər Cəmiyyəti meydana çıxdı, Vudro Vil-

sonun ―14 maddə‖si Versal-Vaşinqton sistemində öz əksini tapdı və 1928-ci il Brian-Kelloq paktının im-

zalanması ilə artıq müharibələrin bir vasitə kimi beynəlxalq münasibətlərdən silindiyi güman edildi. Zahirən 

liberal ideyaları təbliğ edən bu qurum və müqavilələr, əslində ABŞ-ın və digər böyük dövlətlərin dünya 

hökmranlığının təminini əsas tuturdu. Bunun nəticəsi idi ki, Hitlerin təcavüzkar hərəkətləri idealistlərin 

fikirlərini heçə çıxardı və II Dünya Müharibəsi qaçınılmaz oldu. Hələ müharibənin başlanmasından öncə 

R.Nibur 1932-ci ildə çap olunan ―Əxlaqi insan və qeyri-əxlaqi cəmiyyət‖ kitabında liberalların insanların 

kollektiv əxlaqi davrana bilmək bacarığını şişirdiklərini qeyd etmişdi. Nibura görə insanlar şərə meyillidir və 

onun əslində mümkün olandan daha artığına nail olmaq cəhdi var. Realizmin digər bir nümayəndəsi E.Karr 

1939-cu ildə çap olunan ―İyirmi illik böhran-1919-1939‖ kitabında idealizmi utopizm adlandırmış və 

müharibəni beynəlxalq sistemdə qüvvələrin həyata keçirə biləcəyi yeganə və məqsədəuyğun yol olduğunu 

qeyd etmişdi. II Dünya Müharibəsinin başlanması ilə realistlərin ―güc‖ün hakim olduğu beynəlxalq münasi-

bətlər fikri idealistlərin utopist ―əbədi sülh‖ ideyalarını üstələmiş oldu (9, s. 96). 

Müharibədən sonra H.Morqentau ilk dəfə siyasi realizm nəzəriyyəsini bütöv şəkildə ―Millətlər 

arasında siyasət. Hakimiyyət və sülh uğrunda mübarizə‖ adlı əsərində təqdim etdi. Onun əsas tezisi ―milli 

maraq‖ ifadəsi idi. Əgər bütün xalqlar öz məqsədlərinin güdürlərsə, onda maraqların toqquşması labuddür (11, 

s. 53). 

Siyasi realizm Avropada müharibədən sonrakı dövrdə Amerika politologiyası Qərbi Avropa siyasi 

elminin inkişafına böyük təsir edir. Amerikan nəzəri və metodoloji yanaşmaları Avropalı alimlərin işlərində 

özünü göstərirdi. Siyasi realizm ABŞ-da aparıcı olduğu üçün təbii ki, Avropada da çox fəal nəzərə çarpırdı. 

Qərbi Avropa politoloqları beynəlxalq siyasətdə Morgentaunun sepsiyalarından istifadə edirdilər ki, bu 

səbəbdən onların işləri orijinal alınmırdı. 
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Beynəlxalq münasibətlər və dünya siyasətinin öyrənilməsində fransız məktəbini qeyd etmək olar. 

Raymon Aron bu məktəbin görkəmli nümayəndələrindən hesab olunur. R.Aronu siyasi realizmin ortadoksal 

tərəfdarı hesab etmək olmaz, belə ki, o, N.Morgentaunu dəfələrlə tənqid edirdi. Bununla belə Aron da sonda 

tənqid etdiyi siyasi realizmlə eyni fikrə gəlir. Hər şeydən əvvəl Aron T.Hobbsdan gələn dövlətlərarası 

münasibətlərin ―təbii‖ xarakterini təsdiqləyirdi. ―Öz aralarındakı qarşılıqlı münasibətlərində dövlətlər təbii 

vəziyyətlərindən çıxmayıb. Əgər onlar bu vəziyyətdən çıxsaydılar, onda beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi 

lazım olmazdı.‖ 

Bildiyimiz kimi R.Aron dövlətlərin xarakterik xüsusiyyətlərini bildirmək üçün əsgər və diplomatların 

timsalında izahat verir , dövlətlərarası münasibətlərin ―müharibə və sülhün bir-birini əvəz etməsindən ibarət 

olduğunu bildirir.‖ Aron beynəlxalq münasibətlərin özünəməxsusluğuna zor və məcburiyyət üzərində 

monopoliyası olan vahid mərkəzin olmaması mövqeyindən yanaşır. Buna görə də o, güc tətbiq etməklə 

dövlətlər arasında münaqişələrin aradan qaldıprılmasının mümkün olduğunu bildirir və belə nəticəyə gəlir ki, 

ilk növbədə müharibənin deyil, sülhün səbəblərini izah etmək lazımdır. Siyasi realizmlə çox yaxın olsalar da 

onların arasında fərq də var.  Məsələn: Aron bildirir ki, bir zamanlar istila etmək qalibə iqtisadiyyatını 

rentabelli etmək üçün lazım idi. Bu gün texnologiyanın inkişafı, sənaye cəmiyyətinə keçməklə istilanın 

rentabelliyi enib. Bu ona görə baş verir ki, yeni sənaye texnologiyasının inkişafı, elm və texnikanın 

uğurlarından istifadə ərazi genişləndirmədən varlı cəmiyyətin məcmusunu yaratmaq imkanı yaradır. Sənaye 

sivilizasiyası siniflər və millətlər arasında əməkdaşlığı həyata keçirir. O, müharibəni mənasız, sülhü isə 

hamının maraqlarına uyğun edir (10, s.159). 

Bütün bunlara baxmayaraq hərbi qüvvənin əhəmiyyəti tamamilə yox olmayıb. Beynəlxalq 

münasibətlər sistemində köklü dəyişikliklərin olmasına baxmayaraq siyasi liderlərin düşüncələrindəki əvvəlki 

stereotiplər hələ də qalmaqdadır. Xarici siyasət qərarlarının qəbul olunmasında şəxsiyyət faktoru yenə də 

dünya siyasətində əsas faktordur. Beynəlxalq münasibətlər tədqiqatında xarici siyasət qərarlarının yeni üsul və 

metodların öyrənilməsində əsas istiqamət olaraq qalmaqdadır. Aronun bu yanaşması beynəlxalq 

münasibətlərdə modernist konsepsiyaya çox yaxındır. 

Beləliklə, klassik realizmin digər nümayəndəsi R.Aron ―Millətlər arasında sülh və müharibə‖ əsərində 

gücün tətbiqini beynəlxalq münasibətlərin əsas xüsusiyyəti və elementi kimi qeyd etdi. Dövlətlərarası 

münasibətlər diplomatiya və strategiyanın kombinasiyasıdır. Strategiya anlayışında bütün növ güc tətbiqi 

vasitələri, diplomatiyada isə gücə əsaslanaraq sülh yolu ilə tənzimləmə nəzərdə tutulur. Bu şəkildə diplomatiya 

və strategiyanın kombinasiyası sülhün və müharibənin də növbələşməsinə səbəb olur. Son nəticədə, realistlər 

―sülh və müharibə‖ problemini ―güc‖, ―qüvvələr balansı‖ kimi ifadələrlə izah etməyə çalışır və müharibənin 

real, sülhün isə davamlı olmasının qeyri-mümkünlüyünü müdafiə edirlər (12, s.36). 

Müharibədən sonrakı dövrdə idealizm elmi ədəbiyyatda Q.Klark və L.Sonun ―Sülhə dünya hüququ ilə 

nail olma‖ kitabda əks olunmuşdu. Kitabda mərhələli tərksilah və bütün dünya üçün kollektiv təhlükəsizlik 

sisteminin yaradılması layihəsi qeyd olunurdu. Sülhə nail olmaqda əsas vasitə BMT olmalı idi. İdealistlər 

inanırdılar ki, beynəlxalq münasibətlərdəki dəyişiklərin nəticəsi kimi onun anarxik təbiəti yox olacaq və 

münaqişələrsiz ümumdünya cəmiyyəti yaranacaq. 

Soyuq müharibə dövründə realizm öz üstünlüyünü qoruyub saxlayırdı. Yalnız XX əsrin 70-ci 

illərindən başlayaraq iqtisadi və sosial faktorların beynəlxalq münasibətlərə təsiri ilə realizmin mövqeyinə 

müəyyən xələl dəydi.Yaranmış yeni beynəlxalq şəraitə əsasən hər iki nəzəriyyədə dəyişikliklər baş verdi, 

neorealist və neoliberalist istiqamətlər meydana çıxdı. Bu dövrdə K.Voltz ―Beynəlxalq Münasibətlər 

Nəzəriyyəsi‖ adlı kitabında beynəlxalq siyasətə vahid sistem və müəyyən qanuna əsasən fəaliyyət göstərən 

anlayış kimi yanaşdı. Bu əsasda neorealizm nəticə çıxardı ki, əgər beynəlxalq münasibətlərdə uzun müddət 

anarxiya mövcud olarsa, bu gələcəkdə də dəyişməyəcək və bu səbəbdən idealistlərin irəli sürdükləri hər bir 

daimi sülh layihəsi iflasa uğrayacaqdır (22, s.21). 

 Neorealistlərin fikirləri müasir münaqişələrin və beynəlxalq sistemin xüsusiyyətlərinin nəzərə 

alınmasından başqa, klassik realizmdən əsaslı şəkildə fərqlənmir. Neoliberalizm isə bu dövrdə əsasən iki 

formada meydana çıxmışdı: 1) Demokratik sülh nəzəriyyəsi- demokratik ölkələr bir-biri ilə hərbi qütbləşməyə 

girmir və mövcud ziddiyətləri yalnız sülh yolu ilə həll edirlər. 2) Neoliberal institusionalizm- Bu istiqamət 
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1971-ci ildən R.Kohen və C.Nayın ―Transmilli münasibətlər və dünya siyasəti‖ jurnalının çapından sonra 

yayılmağa başlamış və beynəlxalq münasibətləri öyrənərkən qeyri-dövlət aktorlarının da nəzərə alınmasını 

ehtiva edir (1, s.127). 

Soyuq Müharibənin bitməsilə sülhün yaranacağına inanan liberalist ideyalar dünya səhnəsindəki etnik, 

regional, dini konfliktlər, kütləvi insan hüquqlarının pozulması, problemlərin həllində güc tətbiqinə üstünlük 

verilməsi kimi hadisələrlə bir daha sarsılmış oldu. Yaranan yeni dünya düzəni şəraitində də ―sülh və müharibə‖ 

probleminə vahid mövqe yoxdur. S.Hantinqton kimi realistlər ―Sivilizasiyaların toqquşması‖ konsepsiyasında 

müharibələrin yeni fazaya keçdiyini və müasir konfliktlərin qərb və qeyri-qərb sivilizasiyaları arasındakı 

münasibətdən asılı olacağını qeyd edir. F.Fukuyama kimi liberalistlər müharibələrə artıq son qoyulduğunu və 

dünyanın vahidliyə doğru yönəldiyini müdafiə edir. O, bunu ―Tarixin sonu və sonuncu insan‖ əsərində qeyd 

edir. İnsan hüquqları, humanitar müdaxilə, ədalətli müharibə kimi ifadələri dəstəkləyən normativ-kosmopolitan 

liberalizm tərəfdarları isə qloballaşmaya diqqət çəkir və dünyanın vahid halda birləşməsinin onlar arasında 

mübahisələrə son qoyacağına və beynəlxalq ədalətin bərqarər olacağına inanırlar. Lakin, praktika göstərir ki, 

bu dəyərlərin qəbulu dünyanın bütün bölgələrində dinc vasitələrlə baş vermir və onlardan istifadədə ikili 

mövqe müharibələrə birdəfəlik son qoymağa qadir deyil (7, s. 207). 

Beləliklə, ―sülh‖ və ―müharibə‖ problemlərinə münasibətdə realizm liberalizmə nisbətən öz üstün 

mövqeyini elmi ədəbiyyatda və praktikada hələ də qoruyub saxlaya bilmişdir. Nə qədər ki, müstəqil dövlətlər 

mövcuddur və onların ayrıca məqsədləri var, onlar arasında konfliktlər və müharibələr mövcud olacaqdır. 

Dünya səhnəsinə nəzər salsaq, hər bir regionunda ən azı etnik, milli, dini, siyasi və digər səbəblərdən 

yaranmasından asılı olmayaraq bir konfliktin şahidi ola bilərik. Lakin dövlətlərin əməkdaşlığa olan meyillərini 

və problemlərin həllində cəhdlərini də nəzərə almamaq mümkün deyil. Bunun əsas səbəbi qlobal problemlərin 

artıq beynəlxalq çərçivələrdən çıxıb hər bir ölkənin ərazisinə, əhalisinə və siyasi quruluşuna potensial hədə ola 

bilməsidir və dolayısı ilə bununla dövlətlər öz ―dövlət-milli maraqlarını‖ qorumuş olurlar. Bunlar bir daha 

sübut edir ki, realizmin ―sülh‖ və ―müharibə‖ problemləri ilə bağlı fikirləri idealistlərin utopist ideyalarından 

daha həyati və reallığa uyğundur  
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