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Ağalar ABBASBƏYLİ, 
professor, Bakı Dövlət Universiteti 

 
QLOBALLAŞMA VƏ BƏŞƏRİYYƏTİN GƏLƏCƏYİ 

Professor A.N.Abbasbəylinin "Qloballaşma və bəşəriyyətin gələcəyi" adlı məqaləsində 
gələcəkdə insanların qarşılaşa biləcəyi qlobal problemlər araşdırılır. Müəllif qloballaşmanın 
həyatın bütün sahələrinə və insan və cəmiyyətin fəaliyyətinə, dünyanın hər hansı bir hissəsində 
təkamül yolu və transformasiyasına təsirini təhlil edir. 

Müəllif qloballaşmanın yeni şəraitdə bəşəriyyətin konsolidasiyasına necə təsir etdiyini 
göstərir. 

Açar sözlər: qloballaşma, insanlıq, problemlər, təkamül, transformasiya, şərtlər, dünya, həyat, 
proseslər, kapitalizasiya 
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Aghalar ABBASBEYLI, 
professor,Baku State Univesity 

 
GLOBALIZATION AND THE FUTURE OF HUMANITY 

The article by Professor A.N.Abbasbeyli "Globalization and the Future of Humanity" explores 

global problems of mankind in the future. The author analyzes the impact of globalization on all 

aspects of life and activity of the individual and society, the path of evolution and transformation in 

any part of the globe. 

The author shows how globalization contributes to the consolidation of mankind in new 

conditions. 

Key words: globalization, humanity, problems, evolution, transformation, conditions, globe, 

life, processes, capitalization. 

 
Tədqiqatçılardan Vallerstaynın və başqalarının fikrincə, bu gün kapitalist dünya iqtisadiyyatı 

elə nöqtəyə çatmışdır ki, bu nöqtədən sonra onun qlobal sistemi kimi qaçılmaz süqutu baş verəcək. 

Bunun səbəblərindən bir çoxları «axırıncı mərhələ»nin durğunluğu ilə, kapitalizm üzərində qələbə 

prosesi isə bu dünyanın qloballaşma vasitəsilə intibahi ilə əlaqələndirirlər. (3,112) 

Kapital yığımının surətli imkanlarını məhdudlaşdıran səbəblərə aşağıdakıları göstərmək olar: 

bərpa edilməyən ucuz işçi qüvvəsi resuslarının tükənməsi (kənd əhalisi); siyasi rejimlərin tədricən 
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demokratikləşməsi prosesinin nəticəsi olan və buna uyğun olaraq muzlu əmək nümayəndələrinin 

siyasi təsirinin güclənməsi ilə nəticələnən məhsulların qiymətində əmək ödəmə payının artması ilə 

əlaqədar uzunmüddətli tendensiya – bu tendensiya gəlir normasının azalmasına gətirib çıxarır ki, bu 

da ekoloji problemlərin və durğunluqların baş verməsi ilə daha da dərinləşir. Belə ki, qlobal 

dünyada kapitalist xərcləri istehsalın toksik tullantılarını «ödənişsiz» tullamaq üçün çox az yer 

saxlamışdı. 
Bazar iqtisadiyyatının müasir mövcudluğu əsas dilemma kimi effektilik və ədalət, arasında 

ziddiyyəti ön plana çəkir. Şirkətlərin ixtisaslaşması və inteqrasiyası cəm kapitalın çoxalmasını 
mümkünləşdirir. Lakin sırf kapitalizm məntiqi sosial ədaləti dəstəkləmir. Bu yolla iqtisadi 

qloballaşma ölkələr arasında və daxilində qeyri- bərabərliyə səbəb olmuşdur. Beynəlxalq rəqabətə 

dözümlülük qayğısı dövlətlərin və beynəlxalq siyasətin başqa iştirakçılarının bu problemlə məşğul 
olması imkanlarını məhdudlaşdırır. Əgər biz Vallerstaynla razılaşmasaq belə (Vallerstayn 

qloballaşmanın müasir mərhələsinə kapitalist dünya sisteminə son «ölümcül» mərhələsi kimi baxır), 
çox da uzaq olmayan gələcəkdə dünya miqyaslı qaçınılmaz radikal dəyişiklikləri inkar etmək 

mümkün deyil. Yalnız qlobal rekonstruksiya haqqında hələlik heç bir plan yoxdur. R. Robertson bu 

prosesi təsdiq edən tədqiqatçılardan biri kimi 1990-cı ildə qeyd etmişdir ki, 1969-cu ildən dünyada 

qlobal qeyri-dünya inkişafının təklif olunan mümkün variantları çoxdur.(2,53) 

Vallerstayn dünya sistemi nöqteyi nəzərindən kapitalist dünya sisteminin inkişaf proqnozunu 

verərkən üç ssenari irəli sürülmüşdür. 
«Neofeodalizm»-regionların yerli formalaşdırılması, elit təbəqə üçün yüksək texnolojiya 

səviyyəsinin yetəri qədər dəstəkləməsi, «demokratik diktatura» - dünya iki kastaya bölünmüşdür. 
20% zəngin insan öz zənginliyini az və ya çox miqdarda ədalətlə bölüşdürür, digərlərini isə kəskin 

nəzarət altında saxlayırlar (Vallerstayn bu variantı az mümkün hesab edir; onun arqumenti 

demokratlar arasında diktatorları haradan tapaq?). (3,112) «Mərkəzləşmiş və ədalətli dünya» - onun 

tətbiq olunması toplanmış zənginliklərin yenidən paylanması mexanizmlərinin 

mərkəzləşdirilməsinin ortaya çıxması ilə əlaqədardır, bunlar məsrəf və istehlakı real olaraq 

məhdudlaşdırmağı tələb edəcəklər (kapitalist dünya sistemindən sosialist dünya sisteminə keçidi 

tələb edən ən çox utopik variantdır). Eyni zamanda R.Robertsonun təsəvvürlərinə əsasən, 

qloballaşmanın potensial nəticələri dünya inkişafının ssenarisini dörd mümkün formada təqdim edə 

bilər. 

Görkəmli sosioloq M. Maklynenin sözlərinə görə, birinci ssenari «dünyəvi kəndin» 

formalaşdırılması ilə əlaqədardır. Burada hər bir sakin KİV vasitəsilə uzaq ölkələrdə hadisələrin və 

ya dünya əhəmiyyətli xəbərlərin şahidinə çevrilə bilər. Burada ideya və bünövrə dəyərlərinə aid 

olan məsələlər üzrə ümumplanetar konsensus mövcud ola bilər. 

İkinci ssenari – mondialist – «dünya hökumət» şüarı altında milli dövlətlərin 

birləşdirilməsindən ibarətdir. 

Üçüncü ssenariyə əsasən yaxın gələcəkdə dünya qarşılıqlı açıq suveren milli dövlətlərin 

müzakirəsinə bənzəyəcək, bütün bu ölkələr intensiv iqtisadi, siyasi və mədəni mübadilə prosesinə 

qoşulacaqlar. 
Dördüncü ssenariyə əsasən dünya qapalı, məhdud cəmiyyətlər mozaikasına çevrilicək. Bu 

sonuncu ssenari tədqqatların diqqətini daha çox cəlb edir. Bir sıra müəlliflər möcud proqnozlar 

əsasında qloballaşmanın bariz ssenarilərini ayırırlar. Bu ssenarilər qlobal qeyri- müəyyənlik 

mərhələsində, eyni zamanda planetin müxtəlif zonalarında həyata keçirilə bilər.(4,98) 

Qloballaşma – qərbləşmə, modernləşmiş ərazilərin qərb sivailizasiyasının mədəni 

assimilasiyası təsiri altında düşmə və homogenləşmiş mədəniyyət vasitəsilə qlobal sivilizasiyasının 
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formalaşmasıdır: burada liberalizm və universalizm dəyərləri dominantlıq edir, çərçivə formatını 
DB, DTT, BVF kimi qlobal maliyyə – iqtisadi insitutları və qlobal bazarlar formalaşdırır. Bu 

təşkilatlar kooperativ oyun iştirakçıları arasında (buraya milli dövlətlər, dövlətlərarası birləşmələr – 

federasiyalar, konfederasiyalar və başqa regionl birliklər daxildir) rəqabət münasibətlərini 

tənzimləyir. Qloballaşmanın qeyri-liberal ssenarisinin əsasları F. Fukuyamının «Tarixin sonu» adlı 
konsersiyasında qoyulmuşdur. Bu konsepsiyada dünyəvi liberal dəyərlərin qələbəsi öz əksini 

tapmışdır. 
Mərkəzi sivilizasiyanın liberal və demokratik dəyərlərinin qələbəsi universal və bazis normalar 

əsasında qlobal sivilizasiyanın formalaşmasına gətirib çıxaracaqdır. 
Formalaşan üçlük (Şimali Amerika, - Avropa birliyi – Cənub Şərqi Asiya) qlobal dünyada 

dinamik bərabərliyi dəstəkləməlidir, burada əsas idarəçi qlobal bazardır. BMT istehsalatları, BVF, 

DB, DTT ilə yanaşı «böyük səkkizlik» qlobal idarəçi orqanı rolunu oynayır. Bu ssenari gələcək 

inkişaf və praktiki tətbiqi baxımından qəbul etmişdir. 
Bu doktrina aparıcı kapitalist ölkələri tərəfindən qeyri formal olaraq qəbul edilmiş və DB və 

BVF tərəfindən həyata keçirilir. Söhbət keçən əsrin 90-cı illərinin sonundakı Vaşinqton 

konsensusundan gedir. Vaşinqton konsensusunun prinsipləri aşağıdakılardır: 
-ticarətin liberallaşması; 
-maliyyə liberallaşması; 
-özəlləşdirmə; 

-yenidən nizamlama; 

-birbaşa xarici sərmayə yolundakı manelərin aradan götürülməsi; 

-əmlak hüququnun təmin olunması; 
-vahid və rəqabət dözümlü valyuta mübadiləsi kursu; 

-dövlət xərclərinin məhdudlaşdırılması (maliyyə nizamı); 
-infrastrukturun inkişafı, təhsil və səhiyyə sahəsinə dövlət sərmayəsinin qoyulması; 
-vergi bazarının genişləndirilməsinə yönəldilmiş vergi islahatı, vergi tətbiqi qiymətinin 

minimum azaldılması və daha az proqressiv vergi şkalasının formalaşdırılması; 
-«təhlükəsizliyin sosial şəbəkəsi»; 

Daha sonra DB və BVF bu on bir elementə kapital və əmək arasında münasibətlərin 

nizamlanması ilə əlaqədar olan bir elementdə əlavə etdilər. 

-əmək bazarının çevikliyi, normativ-hüquqi bazanın tətbiq edilməsi əsasında əmək 

münasibətlərinin mərkəzləşdirilməsi. Normativ-hüquqi baza muzdlu işçi maraqlarının təmin edir və 

sosial dövlətin əsasını təşkil edir. 

Müvafiq sosial-iqtisadi islahatların Latın Amerikasında və dünyanın başqa regionlarında 

davamlı surətdə həyata keçirilməsi bir tərəfdən də milli inkişaf üçün maliyyə dəstəyi alan ölkə 

burokratiyasını beynəlxalq islahatların dəqiq nəzarəti altına saldı. Nəticədə faktiki olaraq milli 

inkişafın subyektləri fövqəlmilli orqanlardır. Digər tərəfdən isə «bu hansı mənşəli orqanlardır və 

onlar kimin maraqları çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər» kimi suallar ortaya çıxır. 
1980-1990-cı illərdə milli iqtisadi idarə prinsiplərinin həyata keçirilməsi açıq-aşkar göstərdi ki, 

struktur idarə edilməsi və şok terapiyası metodları ciddi böhranlardan (milli və beynəlxalq) 

qorumur. (5,101) 

Qlobal iqtisadi funksiya mexanizmi nöqteyi nəzərindən bu böhranlara ağrılı, lakin xeyirli «qan 

axını» kimi baxmaq olar. Lakin bu ayrı-ayrı ölkələr, regionlar və sosial qruplar üçün, onların 

yenidən ayaqda durması üçün baha başa gələcək. Buna görə də, ümumilikdə bu ssenari ölkənin 

elitar qrupları - «qızıl milyard» üçün qənaətbəxşdir və «beşdə bir» cəmiyyətinə yönələcəkdir. 
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1990-cı illərin ortalarında Asiya və Latın Amerikasında kütləvi etiraz dalğasından və maliyyə-

iqtisadi böhranlardan sonra BVF və başqa fövqəlmilli institutların mövqeyi radikal nəzərdən 

keçirməyə məruz qalmış, idarəçilik qabiliyyəti, öncədən nəzərə alma, şəffaflıq və demokratiya kimi 

anlayışlar ön plana çəkilmişdir. Təxirə salınmaz vəzifələr arasında ətraf mühitin qorunması, 
davamlı inkişafın əldə olunması, sosial bərabərsizlik səviyyəsinin aşağı salınması kimi meyarlar 

mövcuddur. DB və BVF tərəfindən vətəndaş cəmiyyəti insitutlarına (QHT) münasibətlər 

dəyişdirilmişdir. DB və BVF bu təşkilatların nümayəndələrini illik sesiyalara çağırmağa başlamış 

və xüsusi olaraq qarışıq komissiya və forumlar təşkil etmişlər. Bütün bunlar post Vaşinqton 

konsensusunun işlənib hazırlanmasına gətirib çıxarmışdır: 
1) Qloballaşma – çox mühüm məsələdir və onu korporasiyaların ümidinə buraxmaq olmaz; 

öncədən görməli, şəffaflığı, bazar institutu münasibətlərinin bərabər qurulması və müxtəlif növ 

sosial sığortaların inkişafı kimi idarəetmək elementlərini prossesə daxil etmək lazımdır. 
2) Dövlətlərin təşkilatlarla əlaqəsinə əsasən tamamlanmalıdır, bu cəmiyyətdə əhalinin 

narahatlığını əks etdirir və cəmiyyətdə sabitliyə şərait yaradır. 
3) QHT-lər tərəfindən yönəldililən möhkəm vətəndaş cəmiyyəti demokratiyanı möhkəmləndirə 

və inkişf etdirə bilər. 

Bu yolla post Vaşinqton konsensusu qeyri-liberal platformadan ayrılmamış, onu formalaşdır-
mışdır. Bu konsensus QHT-də «texnoloji komponent» kimi daxil olduğu böhran idarəsinin 

köməkliyi ilə konfliktləri həll etməyi nəzərə alır. Mümkün inkişafın daha bir ssenarisi fraqrasiya ola 

bilər (bu termin Con Rozerun tərəfindən tətbiq edilmişdir, fraqmentasiya və inteqrasiya 

proseslərinin uzlaşmasını nəzərdə tutur). Fraqrasiya tükənən resurslar uğrunda mübarizə aparan 

mürəkkəb sistem şəklində «milli dövlətlər», «bloklar» və birliklərin formalaşdırılması və 

möhkəmləndirilməsini (inteqrasiya) nəzərdə tutur. Bu zaman dünya siyasi xəritəsinin 

fraqmentləşməsi – yeni milli dövlətlərin formalaşma prosesi davam edəcək. 

BMT-nin qabağını ala biləcəyi lokal konfliktlərin gedişi zamanı keçmiş qlobal bazarlar bu 

quplar arasında bölünəcək (çox güman ki, BMT-ni də müvafiq tale gözləyir). İnteqrasiya və 

parçalanma, qloballaşma və terrorlaşma bir-birini tamamlayan proseslərdir. Daha dəqiq desək bu 

eyni prosesin iki tərəfidir: surətlə əlaqədar olan texnoloji inkişaf, katalizator (səbəb deyil), əmlak, 

dünya miqyasında fəaliyyət azadlığı, suverenlik, hakimiyyət yerləşdirilməsi prosesi – bütün bunlara 

əsasən məhşur ingilis tədqiqatçısı Z. Bauman belə hesab edir ki, sintez və paslanmanın, inteqrasiya 

və süqutun üst-üstə düşməsi və uzlaşması təsadüfi deyil və bu vəziyyəti dəyişmək artıq mümkün 

deyil. (6,74) Çətin ki, mədəni paylaşma qlobal insan sivilizasiyasına çox paylar və ya bipolyar 

sahədə formalaşdırmağa imkan verəcək (Şimal-Cənub; xristian və müsəlman sivilizasiyasının; 

konfusion-sosialist və kapitalist dünyaların qarşıdurması). 
Bu ssenari S. Hantinqtonun məhşur «Sivilizasiyaların qarşıdurması» konsepsiyasında daha tam 

və ardıcıl şəkildə öz əksini tapmışdır. (7,33) Bu konsepsiyaya uyğun olaraq dünyanın qloballaşması 
tendensiyası qlobal sivilizasiya dağıntısı adı altında əks tendensiya ilə əvəz olunacaqdır. Bu 

prossesdə etnosların həyat mübarizəsi ilk növbədə xristianlığın islam ilə və ya buddist-konfisizm ilə 

qarşıdurması nəticəsində baş verəcəkdir. Sosial və mədəni dözümsüzlük sığorta formalı mədəni 

təcrid etmə siyasəti aparan fundamentalist idealogiyalar əsasında «lokallaşma» ssenarisi etnik və 

sivilizasiya formalaşmalarının həmrəyliyini nəzərdə tutur. Bu qlobal sivilizasiya formalaşmanı qeyri 

mümkün edir, belə ki, iqtisadiyyatda təsərrüfatın ənənəvi idarəetmə üsulları üstünlük təşkil edəcək 

ki, bu da ətraf mühitin qorunması və təbii sərvətlərə qənaətdə özünü göstərəcəkdir. 

Redaktalizm dərəcəsi ilə bir-birindən fərqlənən geniş spektrli kollektiv eyniliklər (traybalizm, 

fundamentalizm, nasionalizm, faşizm, sosializm, kommunizm, ekologizm) sosial eyniliyin ayrı-ayrı 
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formaları üzərində daim işgəncə zəminində – müharibə – mədəni polyarizm vəziyyəti yaradır. 
Mədəniyyət sahəsində ayrıcı dəyər sistemli müxtəlif mədəni qolların özünü mühafizə cəhdləri ilə 

şərtlənən təcrid etmə meqa tendensiyası həyata keçirilir. 

Lakin Z.Baumanın qeyd etdiyi kimi qloballaşan dünyada «lokallıq» - bu sosial yoxsulluq və 

deqradasiya nişanıdır. «Lokallaşmış» mövcudluğun rahatsızlığı ictimai məkanın lokallıqdan kənara 

çıxması vəziyyətində «lokallıq» anlayışının öz məna yükünü itirməsi ilə nəticələnir. «Lokallıq» 

anlayışı lokal səviyyədə idarə olunmayan yönəldici və izahedici fəaliyyətin təsiri altına düşür. 
Ftaqmeqrasiya və lokallaşmanın ssenarisi ilə əlaqədar olaraq potensial dünyəvi super region 

formalaşdırılması imkanı ön plana çıxır. Bir sıra optimist əhval-ruhiyyəli analitiklər hesab edirlər ki, 

bu yolla dünyanın yeni siyasi düzəninin əsasları qoyulur. Onların fikrincə, super regionlar 

inteqrasiya istiqamətində irəliləyirlər. Bunlar öz valyutası, iqtisadi idarəetməsi, maddi hüquq 

insitutları, idarəetmə strukturları, təhlükəsizlik sistemləri olan fövqəlmilli siyasi birləşmələrdir. 

Buna görə prespektiv haqqında danışıldıqda dövlət deyil, kvazi-dövlət formalaşmalar haqqında 

söhbət açmaq olar. 

«Qlokalizasiya» ssenarisinə əsasən (bu termin «Sony» korparasiyasının idarəçisi Akiyo Marita 

tərəfindən irəli sürülmüşdür. (8,101) O, əmindir ki, milli dövlətlərin demokratlıq əsri sona yetir) 

mədəni regionlar çərçivəsində «mədəni hibridləşmə», konstruktiv əməkdaşlıq və mədəniyyətlərin 

qarşılıqlı zənginləşməsi nəticəsində baş verən və formalaşan qlobal müxtəlif mədəni sivilizasiya 

naliyyətləri nəticəsində lokal mədəniyyətlərin və modenləşmə proseslərinin uzlaşması güman edilir. 

Bu mədəniyyətlər arası kommunikasiya və özünü təcrid etmə şəbəkəsində öz növbəsində yeni 

mədəni regionların formalaşmasına və dünyanın sosial dəyişməsinə gətirib çıxaracaqdır. 
Qlobal sivilizasiya inkişafını qlobal vətəndaş cəmiyyəti insitutları idarə etməlidir (müxtəlif 

beynəlxalq QHT-lər). Vallerstayna görə, «Qlokalizasiya» «mərkəzləşmiş və ədalətli dünya» 

ssenarisinə uyğun gəlir. (9) Lakın tənqidi yanaşan tədqiqatçılar mədəni liderləşmənin səthi 

xarakterini qeyd edilrlər, çünki «sosial piramidanın qloballaşma yüksəkliyində yerləşən 

mədəniyyətlər»nin - «lokallaşması» getdikcə daha çox güclənən, «getdikcə daha çox qloballaşan 

eksterrotorial elitarlar və başqa əhali arasında əlaqələrin pozulmasının güclənməsi ilə əlaqədar 

narahatlıqları ciddi xarakter daşıyır. Müasirlik üçün xarakterik olan «qlobal-qeyri müəyyənlik» 

qeyd edilən dörd meqa tendensiyanın dördündə də öz əksini tapır. 
 

 

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI: 
 

1. Fridman Th.Understanding Globalization. The lexes and Olive Tres. N.Y., 2000, p.41 

2. . . .     . ., 2004. c.53 

3. . .   :     
. ., 1998, .112. 

4. Waters M. Globalization. London. 2005, p.98 

5. Fridman Th.Understanding Globalization. The lexes and Olive Tres. N.Y., 2000, p.101 

6. Bauman Z. Ln search of politics. Stanford., 1999, p.74 

7.  .  . ., 2004, .33 

8. Amin S. Capitalism in Age of Globalization. London, 2007, p.101 

9. Held D. Globalization: Cosmpolition Tamed (Review of International Studies, vol.29, 2003 

 

  



9 
 

 - , 
,    

 , 
,    

 
      

   ,      
«   »,     II .  . . –  XVI . . . 

     ,      
   .         , 

         ,    
 ,       .  

 « »        

 :    “   ” , 

 

 
SEVINJ JUSIF-ZADE 

Professor Baku State University 

WANG SHUMIN 
Master, Baku State University 

 
FOUNTAINHEAD OF THE “SILK WAY” AND AZERBAIJAN  

PLAY ROLE IN THE WAY 
International traffic business way well-known in history for <<Great silk way>>,which made 

use of the end of II . from b.c– to XVI b.c. To connect almost all the countries of the world at that 

time engulfed territories from China to South Africa and Spain. This way play a significant role 

among hundreds nationals, which are several of the difference in many aspects such as habits and 

civilization level of development and also in creation of modern civilization. Azerbaijan was a 

"gate" between mysterious faraway China and rich Europe. 

Keywords: trading way, the role of the "Great silk road", Azerbaijan, civilization 
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İPƏK YOLUNUN MƏNBƏYİ VƏ AZƏRBAYCANIN ROLU 

II əsrin Sonundan XVI əsrə qədər Çindən Şimali Afrikaya və İspaniyaya qədər olan torpaqları 
əhatə edərək fəaliyyət göstərən "Böyük İpək Yolu" kimi tanınan beynəlxalq tranzit ticarət marşrutu 

dünyanın demək olar ki, bütün ölkələrini birləşdirdi. Beləliklə, onların gömrük və rituallarında, 
mədəni inkişafın forma və səviyyələrində, habelə müasir sülh mədəniyyətinin formalaşmasında 
əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənən yüzlərlə xalqı bir araya gətirməkdə böyük rol oynamışdır. 
Azərbaycan sirli uzaq Çin və zəngin Avropanın "qapısı" idi 

Açar sözlər: ticarət yolu, "Böyük İpək Yolu" Azərbaycan, sivilizasiya 
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«BEŞGÜNLÜK MÜHARİBƏ»NİN REGİONAL PROSESLƏR ÜÇÜN  

DOĞURDUĞU NƏTİCƏLƏR 
Məqalədə 2008-ci ilin avqustunda baş vermiş Rusiya-Gürcüstan müharibəsi bölgədə ümumi 

geosiyasi və geoenergetik situasiya kontekstində nəzərdən keçirilir. Müəllif qeyd edir ki, bu 
böhranın səbəb və nəticələri bir çox aktorların mənafelərinə təsir göstərir. Məqalədə 2008-ci il 

hadisələrinin regionda enerji layihələrinə və təhlükəsizliyə təsiri ətraflı təhlil olunur. Mövzunun 
aktuallığı Rusiya-Gürcüstan münasibətlərinin bölgədə təhlükəsizliyin təmin edilməsinə və 
energetika sahəsində əməkdaşlığa təsiri ilə şərtlənir. 

Açar sözlər: «Beşgünlük müharibə», Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi, təhlükəsizlik, nüfuz 
dairələri, postsovet məkanı. 
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THE CONSEQUENCES OF THE «FIVE-DAY WAR» FOR THE  

REGIONAL PROCESSES 
The «five-day war» between Russia and Georgia (August 2008) should be considered in the 

context of the overall geopolitical and geoenergetic situation in the Black Sea-Caspian region. The 

causes and consequences of this crisis affect the interests of many actors, have their history and 

close ties with other events in the world. The purpose of this article is to analyze the events of 2008, 

their impact on the energy situation and security in the Black Sea-Caspian region, the reasons that 

led to the crisis, and its consequences. The actuality of the topic lies in the direct impact of these 

events on the security of the countries of the region, Energy cooperation and the development of 

their relations with the European Union. 

Keywords: «five-day war», Russian-Georgian conflict, security, spheres of influence, the post-

soviet space. 
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2008-ci ilin avqustunda baş vermiş Rusiya-Gürcüstan müharibəsi çoxdan bəri bölgədə 
«dondurulmuş» münaqişələr haqqında elmi diskussiyaya predmetinə çevrilmişdir. Postsovet 
məkanı, Qərb və Rusiya alimləri 2008-ci il hadisələrinin səbəb və nəticələrini, ayrı-ayrı aspektlərini 

və kənar aktorların bölgədə rolunu ətraflı təhlil edirlər. Bir sıra müəlliflər regional münaqişələrlə 
enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin qarşılıqlı əlaqəsini xüsusi qeyd edirlər (3;6;7). Bəzi ekspertlər isə 
hesab edir ki, Rusiya-Gürcüstan müharibəsi və Rusiya-Ukrayna münasibətlərində sonrakı dövrdə 
dərinləşən böhran bir-biri ilə qarşılıqlı surətdə əlaqəlidir (8). Moskvanın məqsədi Gürcüstan və 
Ukraynanın NATO-ya üzv olmasına imkan verməmək, Rusiyadan yan keçməklə enerji 
ehtiyatlarının Avropaya nəqli layihələrinin həyata keçirilməsini əngəlləməkdir. Rusiya-Gürcüstan 

qarşıdurmasının regionda energetika sahəsində vəziyyətə təsiri problemi Xəzər regionundan enerji 
ehtiyatlarının Gürcüstan ərazisi vasitəsilə nəqli müstəvisində nəzərdən keçirilməlidir (4). 

SSRİ-nin dağılması ilə bəzi keçmiş sovet respublikaları (Azərbaycan, Qazaxıstan, 
Türkmənistan) böyük enerji daşıyıcılarının müstəqil sahibləri kimi meydana çıxsa da, 
infrastrukturun zəifliyi və açıq dənizə çıxışın olmaması səbəbindən, faktiki olaraq, onları dünya 

bazarına ixrac etmək imkanından məhrum idilər. Bu problemin yeganə həll yolu Rusiya ərazisindən 
tranzit idi. Xarici investisiyalar hesabına bütün bu problemlər həllini tapdı. Siyasi baxımdan 
aydındır ki, bu dövlətlərin sonrakı inkişafı və suverenliyini qorumaq qabiliyyəti onların enerji 
ehtiyatlarının dünya bazarlarına ixracının inkişafından asılı idi. 

ABŞ Xəzəryanı və Mərkəzi Asiya ölkələrindən alternativ neft və qaz kəmərləri layihələrinə 
fəal dəstək verirdi. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin 
inşası Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında infrastruktur layihələrdə fəal əməkdaşlığa təkan 
verməklə, iqtisadi inkişaf üçün güclü zəmin yaratdı. Bu proses, eyni zamanda, enerji ehtiyatlarının 
Avropaya nəqli və “Nabukko” layihəsinin inkişafı üçün zəruri imkanların formalaşmasını təmin etdi 
(4;7). Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin fəaliyyətə başlaması və Türkmənistan və Azərbaycan 
qazının Gürcüstan və Türkiyə ərazisi vasitəsilə nəqli üçün “Nabukko” kəmərinin inşası haqqında 
sazişin imzalanması Avropaya enerji ehtiyatlarının əsas ixracatçısı kimi Rusiyanın inhisarçı 
mövqeyini dəyişdi. 

Bəzi ekspertlər qeyd edirlər ki, Rusiya onun ərazisindən yan keçən boru kəmərlərinin inşasını 
özünün geosiyasi iddialarına “meydan oxuma” kimi qiymətləndirdi. Hələ 2009-cu ildə bir çox 
müşahidəçilər Gürcüstan böhranı ilə Ukrayna-Rusiya qaz mübahisəsi arasında paralellər aparırdı. 
Qeyd olunurdu ki, son məqsəd Ukrayna və Gürcüstanın Avropaya və Avro-Atlantik məkanına 
inteqrasiyasına yol verməməkdən ibarətdir (1;6). Kremlin addımları, ilk növbədə, Avropa Birliyinə 
regionda kimin söz sahibi olduğunu nümayiş etdirmək məqsədi güdürdü. ABŞ isə bölgədə nə 
Avropa Birliyinin, nə də Rusiyanın rolunun güclənməsində maraqlı deyildi. 

Təhlükəsizliyə gəlincə, bu sahədə başlıca problemlər postsovet məkanındakı “dondurulmuş” 

münaqişələr, separatçılıq meyllərinin fəallaşması, bölgədə nüfuz dairələrinin yenidən 
bölüşdürülməsi, hərbi əməliyyatların aparılması üçün üçüncü dövlətlərin ərazisindən istifadə 
imkanları idi. 

Rusiya-Gürcüstan qarşıdurmasının başlanğıcı 1990-cı illərin ortalarına təsadüf edir. 2000-ci 

illərin əvvəllərində Moskva postsovet məkanına münasibətini üç amilə əsasən müəyyənləşdirirdi: 
NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi, enerji təchizatının alternativ yollarının inkişafı, “rəngli” 

inqilablar. NATO-nun şərqə doğru genişlənməsi nə gəlincə, Alyansın 2008-ci ilin aprelində 
Buxarestdə keçirilən sammiti ərəfəsində RF rəhbərliyi dəfələrlə Ukrayna və Gürcüstanın Şimali 
Atlantika blokuna daxil olmasının Rusiyanın milli təhlükəsizliyinə birbaşa təhdid olduğunu və buna 
yol verməmək üçün bütün addımların atılacağını bildirmişdi. Bu tezis RF-nın 2008-ci ilin iyulunda 
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açıqlanan Xarici siyasət konsepsiyasında da təsbitini tapmışdı (9). 
2008-ci ilin fevralında Kosovonun müstəqilliyinin bəyan edilməsi Gürcüstanın və Moldovanın 

regionlarında müstəqillik hərəkatlarının fəallaşmasına rəvac verdi. Cənibi Qafqaz regionunda da 
“dondurulmuş” münaqişələrin nizamlanması üçün “Kosovo presedenti” ideyasından fəal istifadə 
olunurdu. Rusiya Kosovonun müstəqilliyinin tanınmasına qəti etiraz edirdi. Lakin 2008-ci ilin 

sentyabrında Moskva Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıdı. Cənubi Qafqazın 
separatçı bölgələri “Kosovo presedenti”ndən ruhlanaraq, onların müstəqilliyinin tanınmasında təkid 
edirdilər (1;5). 

Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin kəskinləşməsində Ukrayna və Gürcüstana NATO-nun 

tərəfdaşı statusunun verilməsinə dair danışıqlar da öz təsirini göstərdi. Rusiyanın diplomatik səyləri 
nəticəsində Alyansın 2008-ci il aprelin 2-4-də Buxarestdə keçirilən sammitində Ukrayna və 
Gürcüstana NATO-nun tərəfdaşı statusunun verilməsindən imtina olundu. 

2008-ci ilin avqustunda baş vermiş Rusiya-Gürcüstan müharibəsi Qərbi olduqca çətin 
vəziyyətə saldı. Qərb dövlətləri sürətli və qəti qərar qəbul edərək Rusiya rəhbərliyinin hərəkətlərinə 
adekvat cavab verə bilmədilər. 

Hələ 2008-ci il martın 6-da RF MDB-nin Abxaziya və Cənubi Osetiyaya qarşı iqtisadi 
sanksiyalar haqqında qərarına əhəmiyyət verməyərək, bu separatçı bölgələrlə əməkdaşlığın 
dərinləşdirilıməsi xəttini seçdi. 2008-ci ilin mayından etibarən RF Şimali Qafqazda, o cümlədən 
Gürcüstanla sərhəddə “Qafqaz-2008” hərbi təlimlərinə və Qara dənizdə hərbi-dəniz manevrlərinə 
başladı. Cənubi Osetiyanın seçilməsi təsadüfi deyildi. 2008-ci ilə qədər Abxaziyada vəziyyət daha 
gərgin idi. Lakin 2007-ci ildə Abxaziya yaxınlığında yerləşən Soçidə (Rusiya) 2014-cü il Qış 
olimpiya oyunlarının keçirilməsi haqqında qərar qəbul edildikdən sonra regionda vəziyyətin 
pisləşməsi təhlükəsizlik mülahizələrinə görə oyunların keçirilməsindən imtina olunmasına səbəb ola 
bilərdi. Cənubi Osetiyada vəziyyəti gərginləşdirmıəklə RF tərkibindəki Şimali Osetiyanın da 
dəstəyini təmin etmək məqsədi güdülürdü. 

2008-ci ilin martında Gürcüstan prezidenti M.Saakaşvili Abxaziya münaqişəsinin 
nizamlanmasına dair yeni sülh planı təklif etdi. Plan Abxaziyaya geniş muxtariyyətin verilməsini və 
azad iqtisadi zonanın yaradılmasını, habelə Konstitusiya dəyişikliklərinə veto qoyulmasını nəzərdə 
tuturdu. Lakin Suxumi bu planı qəbul etmədi.2008-ci ilin iyulunda Cənubi Osetiya rəhbərliyi 
Almaniya xarici işlər naziri F.Ştaynmayerin danışıqlar prosesində beynəlxalq vasitəçilərin 
iştirakının genişləndirilməsi haqqında təklifindən imtina etdi. Faktiki olaraq, söhbət danışıqların 
əngəllənməsindən və Gürcüstan ərazisindəki “dondurulmuş” münaqişələrin nizamlanması yollarının 
axtarışından gedirdi. 

2008-ci ilin iyulunda Rusiyanın başladığı irimiqyaslı “Qafqaz-2008” hərbi təlimləri rəsmən 
avqustun 2-də başa çatdı. Lakin qoşunlar daimi dislokasiya yerlərinə qaytarılmadı, Şimali Osetiyada 
qaldı. Gürcüstan və Cənubi Osetiya sərhədində atışma baş verdikdə prezident M.Saakaşvili Cənubi 
Osetiyaya qoşun yeritməyi qərara aldı. Avqustun 8-də Rusiya vətəndaşlarının müdafiəsi bəhanəsi 
altında qoşunlarını Cənubi Osetiya ərazisinə yeritdi. Bir neçə gündən sonra Rusiya qoşunları 
Abxaziyaya daxil oldu (2). 

Bir həftəlik hərbi əməliyyatlar və Avropa Birliyinin vasitəçiliyi nəticəsində imzalanan “6 

bənd” sazişi aşağıdakıları nəzərdə tuturdu: döyüş əməliyyatlarının dayandırılması, Gürcüstan 
ərazisində avropalı müşahidəçilərin və hər iki separatçı bölgənin ərazisində RF hərbi bazalarının 
yerləşdirilməsi. Müstəqilliyini bəyan edən Cənubi Osetiya və Abxaziya 2008-ci il avqustun 26-da 

Rusiya tərəfindən tanındı (10). 
2008-ci ilin avqustunda baş vermiş Rusiya-Gürcüstan müharibəsinin səbəblərinə dair üç əsas 
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versiya irəli sürülür. 
1.RF-nın NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinə yol verməmək və postsovet məkanında 

təsirini qoruyub saxlamaq istəyi. 
2.Xəzər regionundan neft və qaz tranziti ölkəsi kimi Gürcüstanın rolunu zəiflətmək və enerji 

ehtiyatlarının nəqlinin alternativ marşrutlarının yaradılmasını əngəlləmək cəhdi. Bu yolla Rusiya 
Avropaya və enerji ehtiyatları axınına təkbaşına nəzarət etməyə can atır. 

3.Tezliklə Şimali Atlantika alyansına daxil olmaq istəyən Gürcüstanın beynəlxalq birliyin, ilk 
növbədə, NATO və AB-n in diqqətini nizamlanmamış münaqişələrə və Rusiyanın qeyri-adekvat 

davranışına cəlb etmək istəyi. 
2008-ci il Rusiya-Gürcüstan böhranı ilə əlaqədar əsas təhlükələri və riskləri qiymətləndirərkən 

bu gün bütün region üçün mövcud olan riskləri qeyd edə bilərik. Bütövlükdə region üçün bu risklər 
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda vəziyyətin kəskinləşməsi, boru kəmərlərinin 
təhlükəsizliyinə təhdidlərin yaranması, Xəzər dənizi hövzəsindən enerji ehtiyatlarının 
dayandırılması ola bilər.RF enerji daşıyıcılarının etibarlı tranzit ölkəsi kimi Gürcüstanın 
əhəmiyyətini azaltmağa çalışır (3). 

Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi regionda enerji təhlükəsizliyi üçün bir sıra nəticələr 
doğurmuşdur. Rusiyanın atdığı addımlar Gürcüstan ərazisindən keçən nəqliyyat yollarının 
müdafiəsizliyini nümayiş etdirdi. Münaqişə nəticəsində bir sıra investorlar enerji ehtiyatlarının 
Xəzər regionundan nəqli layihələrindən kənarlaşdı, “Nabukko” layihəsinin reallaşması sual altında 
qaldı. Perspektivdə Qazaxıstan və Türkmənistanın ixracı Avropadan Çinə istiqamətləndirməsi 
istisna olunmur. Eyni zamanda, Avropa dövlətlərinin Rusiyanın enerji ehtiyatlarından asılılığı 
artmışdır. 

Diqqətəlayiq haldır ki, MDB və ŞƏT üzvləri Rusiyanın Gürcüstana qarşı hərbi əməliyyatlarını 
dəstəkləmədi, Abxaziya və Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımaqdan imtina etdi. KTMT üzvləri 
Gürcüstanın separatçı regionlarının müstəqilliyini tanımadı. Mövcud vəziyyətdə Türkiyə çətin 
dilemma ilə üzləşdi. Bir tərəfdən, o, Gürcüstanla birgə neft və qaz kəmərləri layihələrini 
gerçəkləşdirir və ölkə iqtisadiyyatına əsas investorlardan biri kimi çıxış edir. Digər tərəfdən isə, 
Türkiyə RF ilə həm energetika sahəsində, həm də digər sahələrdə fəal əməkdaşlıq edir. 2008-ci ilin 

avqust hadisələrindən dərhal sonra Türkiyənin o vaxtkı baş naziri R.T.Ərdoğan həm Rusiya, həm də 
Gürcüstan rəhbərliyi ilə görüşərək münaqişənin tezliklə nizamlanmasına tərəfdar olduğunu ifadə 
etdi (2). 

Gürcüstan böhranından sonra faktiki olaraq sülhpərvər dövlət rolunu itirmiş RF bölgənin digər 
“dondurulmuş” münaqişə zonalarında, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəallığını 
artırdı. Bununla Rusiya əyani surətdə nümayiş etdirdi ki, postsovet məkanında münaqişələrin 
nizamlanmasında mövqelərini qoruyub saxlamaq niyyətindədir. Heç bir real nəticə əldə olunmasa 
da, Rusiya bu prosesdə təkbaşına liderliyə can atır və digər iştirakçıları (ATƏT, Minsk qrupu və s.) 

danışıqlardan kənarda saxlamağa çalışır. 
Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi konteksində AB-nin mövqeyi maraq kəsb edir. Faktiki olaraq, 

Brüssel ilk dəfə məhz burada vasitəçi qismində çıxış edərək, münaqişənin nizamlanması prosesinə 
açıq surətdə qoşuldu.AB sədri kimi Fransanın fəal vasitəçilik səyləri göstərdi ki, AB ilk dəfə 
regiona münasibətdə vahid mövqe formalaşdırmağa nail olmuşdur. Lakin eyni zamanda, AB 
Rusiyaya ciddi güzəştlərə getdi. Brüssel Moskvaya münasibətdə ehtiyatlı mövqe tutmağa üstünlük 
verir. Təsadüfi deyil ki, RF sülh sazişinin şərtlərini faktiki olaraq yerinəö yetirməsə də, ona qarşı 
ciddi sanksiya tətbiq olunmadı. 

Gürcüstan böhranı Cənubi Osetiya və Abxaziyada münaqişə tərəfləri qismində əslində 
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Gürcüstan və Rusiyanın çıxış etdiyini əməli surətdə nümayiş etdirdi. AB-nin bütün danışıqları məhz 
Moskva ilə aparması buna əyani sübutdur. Bundan başqa, heç bir beynəlxalq sənəd olmadan 
bölgəyə nizami ordusunu yeritmiş Rusiya vasiutəçi deyil, münaqişə iştirakçısı olduğunu etiraf etdi 
(10). 

2008-ci ilin avqust hadisələri Rusiyanın postsovet dövlətlərinin Avro-Atlantik birliyinə 
inteqrasiyasına yol verməmək üçün hansı mexanizmləri tətbiq edə biləcəyini nümayiş etdiməklə 
müəyyən dərəcədə Ukrayna hadisələrinin müjdəçisi oldu (11). Moskva əyani surətdə göstərdi ki, bu 
məqsədlə ən sərt addımlar atmağa hazırdır. Gürcüstan böhranı həm də süburt etdi ki, Mərkəzi 
Asiyadan və Xəzər regionundan enerji ehtiyatlarının nəqli yolları uğrunda mübarizə yalnız iqtisadi, 
yaxud siyasi sahədə deyil, həm də hərbi müstəvidə aparıla bilər. 
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Məqalədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının yaradılma tarixi araşdırılmaqdadır. Təhlükəsizlik 

Şurasının mövcud problemlərini təhlil etmək və daimi üzvlərin mövqelərini nəzərə alaraq 
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UN SECURITY COUNCIL: PRESENT AND FUTURE 
The history of the creation UN Security Council studied in the article. An attempt was made to 

analyze the current problems of the Security Council and possible options were provided for re-

forming the Security Council, taking into account the positions of the permanent members. 
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Birləşmiş Millətlər Təşkilatı - beynəlxalq sülhün, təhlükəsizliyin və ölkələr arasında 
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi və gücləndirilməsi üçün yaradılan beynəlxalq təşkilatdır. 

Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Franklin Ruzveltin təklif etdiyi Birləşmiş Millətlər adı ilk 
dəfə 1 aprel 1942-ci ildə II Dünya Müharibəsi zamanı 26 dövlət nümayəndəsi öz hökümətləri 
adından faşist bloku ölkələrinə qarşı birgə mübarizəni davam etdirəcəklərini vəd edərkən Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı Bəyannaməsində istifadə edilmişdir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ilk təsvirləri Vaşinqtonda "Dumbarton-Oaks" sarayında 
keçirilən konfransda təsvir edilmişdir. 1944-cü il sentyabrın 21-dən 7-nə qədər keçirilmiş bir sıra 
görüşlərdə ABŞ, Böyük Britaniya, SSRİ və ÇXR, dünya təşkilatının məqsədləri, quruluşu və 
funksiyaları barədə razılığa gəliblər. 
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1945-ci il aprelin 25-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsini hazırlamaq məqsədi 
ilə 50 ölkənin nümayəndələri Birləşmiş Millətlər Təşkilatının San-Fransiskodakı konfransına 
toplaşmışdırlar. 

Təşkilatda islahatlara təcili tələbatın olması uzun müddətdir müzakirə olunmaqdadır, lakin yeni 
minilliyin başlanğıcından bu mövzu xüsusilə gündəmdədir. Mövcud mürəkkəb beynəlxalq 
vəziyyətdə islahatların həyata keçirilməsində ən çox ehtiyyac duyan əsas qurum, beynəlxalq sülhün 

və təhlükəsizliyin qorunması üçün məsul olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik 
Şurasıdır. [1] 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının altı əsas 
qurumunun, o cümlədən Təhlükəsizlik Şurasının yaradılmasını nəzərdə tutur. Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Nizamnaməsinə uyğun olaraq beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin qorunub saxlanması 
kimi vəzifələr ona həvalə edilmişdir. Şura beynəlxalq münasibətləri tənzim etmək, dövlətlər 
arasında hərbi toqquşmaya yol verməmək, hər bir təcavüzü aradan qaldırmaq və beynəlxalq sülhü 
təmin etmək üçün böyük səlahiyyətlərə malikdir. 

Nizamnaməyə əsasən Təhlükəsizlik Şurasının dörd məqsədi vardır: [2] 
1. beynəlxalq sülhün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi; 
2. millətlər arasında dostluq əlaqələrini inkişaf etdirmək; 
3. beynəlxalq problemlərin həllində əməkdaşlıq və insan hüquqlarına hörmətin təşviq edilməsi; 
4. millətlərin hərəkətlərini əlaqələndirən mərkəz olmaq. 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvləri Təhlükəsizlik Şurasının qərarlarını qəbul etməyi 

və onlara riayət etməyi qəbul edirlər. Şura Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnamə prinsipinə 
sistematik olaraq əməl etməyən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı üzvlərinə qarşı qaydaları və hüquq 
normalarını pozaraq üstünlük əldə etməyə çalışan, onu pozan üzvlərinin üzvlükdən azad edilməsi və 
ya yeni üzvlərin qəbul edilməsi üçün təkliflər verir. Əgər üzvlərdən hər hansısa biri bu prinsiplərə 
qarşı olarsa bu zaman Şura həmin üzvə qarşı səmimi xarakterli xəbərdarlıq edir. 

Şuranın qeyri-qənaətbəxş səmərəliliyinin əsas səbəbi bəzi hallarda Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının bütün üzv dövlətləri üçün hüquqi cəhətdən məcburi olan qətnamələrin (Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin 25, 48-ci maddələri) yerinə yetirilməməsidir. Şuranın qəbul 

etdiyi qətnamələr yekundur və şikayət edilə bilməz. Buna baxmayaraq, qətnamələrin bir çoxu hələ 
də yerinə yetirilməmiş qalır. 

Təhlükəsizlik Şurasında aparılması nəzərdə tutulan islahatların ən uyğun nümünələrini 
hazırlamaq məqsədilə, 3 dekabr 1993-cü il tarixində Baş Assambleya tərəfindən "Təhlükəsizlik 
Şurasına üzvlüyün genişləndirilməsi və Təhlükəsizlik Şurasına aid digər məsələlərin müzakirəsi 
üçün bütün aspektləri nəzərdən keçirmək məqsədi ilə" açıq tərkibli işçi qrupu yaradılmışdır. [3] 

2005-ci il Dünya Sammitindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatlarına dair konkret 
nəticələr vardır. 2006-cı ildən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatı ilə bağlı bir sıra məruzələr 
təqdim edilmişdir. [4] Məruzələrə əsasən, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatının əsas 
problemləri aşağıdakılardır: 

1. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin nümayəndəliklərin olmaması; 
2. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin imtiyazlı mövqeyi; 
3. Təşkilatın maliyyə problemlərinin tək həll yolu ilə həll edilməsi - zəngin və iqtisadi 

cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrə Təhlükəsizlik Şurasının daimi və ya qeyri-daimi üzv statusunun 

verilməsi; 
4. Təşkilatın strukturu, funksiyaları və rolu günün ehtiyacları və reallıqlarını tamamilə təmin 

etmir və soyuq müharibə dövründə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fərqli xüsusiyyəti olan aşırı 
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bürokratizasiya Təşkilatın uğurlu fəaliyyətinə mane olur. 
Beş daimi üzvün əsas tənqidi, Şurada Asiya və Latın Amerikası nümayəndələrinə və həmçinin 

Almaniya və Hindistan kimi iqtisadi cəhətdən güclü ölkələrə yerin verilməməsidir. 
Yüksək səviyyəli Panelin məruzəsi iki model [5] təqdim etmişdir. "A" modelini dəstəkləyən 

"dördlü qrup"-un tərkibinə Almaniya, Braziliya, Hindistan və Yaponiya daxildir. Bu ölkələrin hər 
biri Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvü statusunu əldə etmək istəyirlər. Təhlükəsizlik Şurası 
üzvlərinin 25-ə qədər genişlənməsini dəstəkləyirlər (6 daimi və 4 qeyri-daimi yeni üzvlər). 

Dördlü qrupunun təklifinə əsasən, yeni daimi üzv statusu iki Afrika, iki Asiya, bir Latin 
Amerika və Karib basseyni, bir Qərbi Avropa və digər ölkələr üçün iki yer təmin edir. Almaniya və 
Yaponiya beynəlxalq münasibətlərdə oynadıqları mühüm rolun tanınması üçün daimi üzv olmaq 
istəyirlər. Braziliya və Hindistan üçün bu, onların regiondakı proseslərə böyük təsirini əks etdirir. 
Butün sadalanan ölkələr bir məqsədi bölüşür - beynəlxalq məsələlərdə "beş" daimi üzvlün 
hakimiyyətini zəiflətmək. Almaniya və Yaponiyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatında öz statuslarını 
yüksəltmək üçün əsas arqumentlərindən biri bu ölkələrin Təşkilatın müntəzəm büdcəsinə 
əhəmiyyətli qatqılarıdır. [6] Ancaq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qaydalarına əsasən, P5 
(Permanent 5) qrupunun tərkibinin dəyişdirilməsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsinin 
dəyişdirilməsini nəzərdə tutur və bu və digər oxşar qərarlar qəbul etmək çətindir. Dəyişikliklərə nail 
olmaq üçün, Baş Assambleyanın üçdə ikisinin, o cümlədən mövcud P5 qrupunun da bu təklifi 
dəstəkləməsi tələb olunur. 

Dördlü qrupun mövqeyi "Qəhvə klubu" adlanan və sonradan "Konsensul naminə birləşmiş" 
qrupa daxil olan bir sıra nüfuzlu dövlətlər, əsasən Avropa İttifaqı üzv ölkələri - İspaniya və İtaliya, 
həmçinin Kanada, Pakistan, Argentina, Kolumbiya, Malta, Meksika, Koreya Respublikası, San 
Marino və Türkiyə tərəfindən dəstəklənmir. Bu dövlətlər Şuranın daimi üzvlərinin sayını 
dəyişmədən üzvlərin ümumi sayını qeyri-daimi üzvlər üçün on əlavə yer təmin etməklə 15-dən 25-ə 
yüksəltməsini təklif etmişdir. Qeyri-daimi üzvlərin səlahiyyət müddəti iki-üç il təşkil edəcəkdir. 
Dövlətlərin rotasiya sırası bu ölkələrin mənsub olduğu qrupun qərarlarına əsaslancaqdır: Afrika, 
Şərqi və Qərbi Avropa, Latın və Şimali Amerika. Bu, ədalətli subregional nümayəndəliyi təmin 
edəcəkdir. Onlar Şuranı ədalətli coğrafi bölüşdürülmə əsasında genişləndirməyi təklif edirlər. Eyni 
zamanda, İspaniya və İtaliya Avropa Birliyinin Lissabon müqaviləsini nəzərə alaraq, Avropa 
Birliyinin Təhlükəsizlik Şurasına daimi üzv kimi qəbul edilməsini təklif edir. Bu dövlətlər veto 
hüququnu məhdudlaşdırmaq və ya hətta aradan qaldırmaq tərəfdarlarıdırlar. 

İsveçrə, Lixtenşteyn, Sinqapur, Kosta Rika və İordaniyadan ibarət olan “İsveçrə beşliyi” əsasən 
Şuranın iş üsullarını təkmilləşdirilməsinə önəm verir və Baş Assambleyada qətnamə layihəsini 
davamlı olaraq irəli sürür. 2012-ci ildə onlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında 
qətnamələrini səs verməyə çıxarmışlar, lakin qətnamənin qəbul edilməsi üçün tələb olunan səslərin 
üçdə ikisini toplaya bilməyəcəklərini başa düşərək, onu geri çəkmək məcburiyyətində qalmışlar. 
Bu, bir qrup ölkənin beşliyi tərk etməsinə gətirib çıxardı. 2013-cü ilin may ayında İsveçrənin 
təşəbbüsü ilə 21 dövləti birləşdirən "Hesabatlılıq, uyğunluq və şəffaflıq üçün" yeni bir qrup 
yaradılmışdır. Qrup Şuranın işinin şəffaflığını artırmaq, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin 
veto hüququnu məhdudlaşdırmaq və ya ləğv etmək tərəfdarlarıdırlar. 

2005-ci ildə qəbul edilmiş "Ezoulvininin Konsensusu" və "Sirte Bəyannaməsi" nin əsaslarına 
əsasən Qana, Nigeriya, Seneqal və Cənubi Afrika kimi ölkələr Afrikanın Təhlükəsizlik Şurasında 
kifayət qədər təmsil olunmamasının vurğulandığı layihənin bir versiyasını təklif etmişdirlər. Bu 
ölkələr problemlərin həll olunması üçün aşağıdakı həll yollarını təklif edirlər: 

1. Şuranın daimi və qeyri-daimi üzvlərinin sayını genişləndirmək (hər iki kateqoriyada Afrika 
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ölkələrinə iki yer ayırmaq şərti ilə 15-dən 26-a); 

2. Yeni daimi üzvlərə hazır ki üzvlərin malik olduğu mövcud imtiyazların verilməsi. 
"Sammit-2005" əsnasında islahatların aparılması istiqamətində işlərin davam etdirilməsi, 

mövqelərin daha da yaxınlaşması yollarını axtarmaq qərarı verilmişdir. 
 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinin mövqeyi 
Amerika Birləşmiş Ştatları 
1970-ci illərdə ABŞ, Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə Almaniya və Yaponiyanı daxil 

etmək üçün "quick-fix" ideyasını təqdim etdi. Bu, Təhlükəsizlik Şurasına Amerika üçün yeni 
müttəfiqlər gətirəcək və eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının büdcəsinə ABŞ töhfəsinin 
azaldılmasına kömək edəcəkdi. 1990-cı illərdə, inkişaf etməkdə olan ölkələrin təzyiqi səbəbindən 
ABŞ, hər bir regiondan inkişaf etməkdə olan ölkələrdən birinin (Yaponiya və Almaniya istisna 
olmaqla) Təhlükəsizlik Şurasına daxil olmasını təklif edərək, "quick-fix"-i "2 + 3" ideyası ilə 
əvəzlədi. 2000-ci ilin aprelində Klinton administrasiyası təkmilləşdirilmiş Təhlükəsizlik Şurasının 
23 üzvdən bir az çox olacağını təsdiqləmişdir. Bu, Təhlükəsizlik Şurasının tərkibinin qeyri-daimi 

üzvlər kateqoriyasında genişləndirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayır. Vaşinqton üçün Təhlükəsizlik 
Şurasının böyüməsinin kəmiyyət həddi 19-20 üzvdür. [7] Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Təhlükəsizlik Şurasının (iyun 2005-ci il) daimi üzvlüyünə qəbula dair ABŞ-ın meyarları 
aşağıdakılardan ibarətdir: ölkənin iqtisadi potensialı, əhalisi, hərbi qüvvəsi və Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının sülhməramlı qüvvələrinə qoşulma imkanları, sülhməramlı qüvvədə olan praktik iştirak 
səviyyəsi, demokratiya və insan hüquqlarına sadiqlik, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı sisteminə 
maliyyə yardımları və terrorla mübarizə sahəsində aktiv fəaliyyəti. Amerika Birləşmiş Ştatlarına 
görə, coğrafi faktor ikinci dərəcəli amildir. Vaşinqton, inkişaf etməkdə olan ölkələrdən hər hansı 
birinin Şuraya daimi üzv olaraq daxil olmasında istəkli deyil. Eyni zamanda, Vaşinqton 

Təhlükəsizlik Şurasının "mülayim" islahatını dəstəklədiyini bildirir. Əgər islahatların son modeli 
veto məsələsində status-kvoya təsir edərsə, bu model, heç vaxt ABŞ Konqresi tərəfindən 
ratifikasiya olunmayacaq. 

ABŞ-nın 44-cü prezidenti Barak Obama Afrika qitəsinindən ən azı bir və dünyanın digər 
bölgələrinin nümayəndələrinin və bəzi güclənmiş dövlətlərin Təhlükəsizlik Şurasına əlavə 
edilməsini təklif etmişdir. 

 
Rusiya Federasiyası 
Rusiya Federasiyasının Təhlükəsizlik Şurasında görmək istədiyi üzv sayı – “yalnız iyirmidən 

bir az çoxdur”. Veto institutu da daxil olmaqla, mövcud daimi üzvlərinin səlahiyyətlərini birbaşa və 
ya dolayı yolla pozmaqa yönəlmiş hər hansı bir fikir qəbuledilməzdir. Maraqların balansını təmin 
etmək önəmlidir. Təhlükəsizlik Şurasına üzv olmaq üçün əsas meyar dövlətin Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatı Nizamnaməsində nəzərdə tutulan prinsiplərə və onun qanuni öhdəliklərinə ciddi riayət 
olunmasına dair öhdəlikdir. Rusiya Federasiyası beynəlxalq ictimaiyyətin üzvlərinin böyük 
əksəriyyəti tərəfindən təsdiq ediləcək hər hansı bir islahat modelini dəstəkləməyə hazırdır. 

Rusiya ilə Yaponiya arasında sülh müqaviləsinin bağlanmasında irəliləyişlərin olmaması və 
Tokio tərəfindən irəli sürülən ərazi iddiaları, Yaponiyanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərinə qoşulması üçün Rusiyanın dəstəyindən məhrum olmasının 
əsas səbəbdir. Almaniyanın Rusiyaya qarşı birtərəfli sanksiyaların tətbiqi şəraitində, Almaniyanın 
namizədliyi üçün Rusiya Federasiyasından dəstək gözləməsinə ehtiyyac yoxdur. 2015-ci il 9 iyul 

tarixində BRICS ölkələrinin VII zirvə toplantısında qəbul edilmiş Ufa bəyannaməsində qeyd 
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olunduğu kimi, Braziliya, Hindistan və Cənubi Afrika (BRICS tərəfdaşları) Rusiya Federasiyası 
üçün ən uyğun seçimdir, bu ölkələr beynəlxalq hüququn tam gücləndirilməsini müdafiə edirlər. 
Rusiya və ÇXR, bu ölkələrin beynəlxalq münasibətlərdə status və rollarının əhəmiyyətini vurğulayır 
və BMT-də daha əhəmiyyətli rol oynamaq istəklərini dəstəkləyirlər. [14] 

Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Təşkilatdakı dəyişiklikləri müzakirə etməyə 
hazır olduğunu bildirib. "Rusiya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının möhkəmləndirilməsində 
maraqlıdır, çünki dünya dəyişir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bütün üzvləri ilə Təşkilatın 
inkişafı barədə geniş konsensus əsasında danışıqların aparılması lazımdır, amma onun universallığı 
və iş prinsiplərini sual altına qoymamaq şərti ilə. Rusiya, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yeni bir 
qlobal qarşıdurmanın qarşısını almaq və əməkdaşlıq strategiyasına keçməyə köməklik edəcək 
böyük potensialına inanır. Rusiya Federasiyası digər ölkələrlə birgə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
mərkəzi əlaqələndirici rolunun gücləndirilməsi naminə çalışacaqdır”. [8] 

 
Çin Xalq Respublikası 
K. Annanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatı ilə bağlı məruzəsi nəşr olunduqdan sonra 

ÇXR Xarici İşlər Nazirliyi 2005-ci il martın 21-də rəsmi bəyanatla çıxış edərək, Baş katibin 
çoxmillətli bir dünya yaratmaq və beynəlxalq əlaqələri demokratikləşdirmək cəhdlərini yüksək 
qiymətləndirdiklərini qeyd etmişdirlər. 7 iyun 2005-ci ildə isə Pekində, " Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatında islahatların aparılması məsələsində ÇXR-nın mövqeyinə dair sənəd" elan edilmişdir. 
Bu sənəddə, təşkilatın qlobal çağırışlar və təhdidlərlə mübarizə qabiliyyətini artırmaq məqsədi ilə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatlarına dəstək verildiyi bildirdi. Həmçinin, Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının islahatlar yolu ilə nüfuzunun artırılması beynəlxalq təhlükəsizliyin 
möhkəmləndirilməsinə kömək edəcəkdir. Bununla belə, islahatlar Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Nizamnaməsi əsasında həyata keçirilməlidir. [12] 

ÇXR, Yaponiyaya daimi üzv statusu verilməsinə xüsusilə qarşı çıxsada, daimi üzvlər sırasına 
Almaniyanın daxil edilməsinə etiraz etmir. Eyni zamanda, ÇXR, Afrika ölkələri ilə də sıx 
əməkdaşlıq edir. Ümumiyyətlə, həm ABŞ, həm də ÇXR, Təhlükəsizlik Şurasının müəyyən 
ölkələrin hesabına genişlənməsinə razılıq versədə, yeni üzvlərə veto hüququnu vermək 
istəmədikləri ilə həmrəydirlər. 

ÇXR mövqeyi bir çox cəhətdən Rusiyanın mövqeyi ilə üst-üstə düşür. Ölkələr Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının və onun Təhlükəsizlik Şurasının islahatlar vasitəsi ilə beynəlxalq arenada 
rolunun güclənməsinə inanırlar. 

 
Fransa və Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı 
Böyük Britaniya və Fransa “dördlü” qrupun layihəsinə dəstək verməyə hazırdır. Fransanın 

sabiq prezidenti N. Sarkozi, gələcək islahatlar prosesinin sürətləndirilməsinin lehinə çıxış edərək, 
xüsusilə Təhlükəsizlik Şurasının islahatının vaxtlı-vaxtında olduğunu qeyd etmiş və bu işin yalnız 
Şura bütün dövlətlər arasında hörmət və nüfuza malik olduqu halda uğurla həyata keçirilə biləcəyini 
vurğulamışdır. O, həmçinin, Təhlükəsizlik Şurasında Afrika regionunun iştirakının 
genişləndirilməsi tərəfdarı olduğunu bildirmişdir. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 68-ci sessiyasında çıxış edən Fransanın 
sabiq prezidenti F. Olland "soyqırım, insanlığa qarşı cinayətlər və kütləvi müharibə cinayətləri" ilə 
bağlı məsələlərdə Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərini veto hüququndan könüllü imtina etməsinə 
çağırdı. [9] Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 70-ci sessiyasında Olland, 
əhalinin kütləvi qırğınlara məruz qaldığı hallarda Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququnu 
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məhdudlaşdırmağı təklif etdi. Ollandın təklifinin həyata keçirilməsi üçün Təhlükəsizlik Şurasında 
daimi üzv olmayan 70-ə yaxın ölkə bu təklifə dəstək verdi. 

Böyük Britaniya hökuməti Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qlobal məsələlərin həllində mühüm 
rol oynayan nüfuzlu bir qurum olduğunu qəbul edir. Böyük Britaniya Milli Təhlükəsizlik 
Strateqiyasında qeyd edilir ki, Böyük Britaniya əsasən ABŞ ilə, eləcə də Avropa İttifaqı, NATO və 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası ilə milli maraqlarının, xüsusilə təhlükəsizlik 
sahəsində ki maraqlarının qorunması üçün əməkdaşlıq edir. [13] Maraqlıdır ki, Təhlükəsizlik Şurası 
bu siyahıda sonuncu yeri tutur. 

Böyük Britaniya rəhbərliyi dəfələrlə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 70 illik yubileyindən 
istifadə edərək, Təşkilatda ki islahatlar ilə bağlı müzakirələrin yenidən başlanması üçün çağırışlar 
etmişdir. Böyük Britaniya, Fransa ilə birlikdə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik 
Şurasında dünya ölkələrinin daha balanslı təmsil olunmasının tərəfdarıdır. London Şuranın yeni 
daimi üzvlər ("dödlü") və yeni qeyri-daimi üzvlər ("Afrika təmsilçiliyi") əsasında genişləndirməsini 
təklif edir. Bundan əlavə, Böyük Britaniya Baş katibin təyin edilməsi prosesini daha şəffaf etmək, 
ərizələrin verilməsi üçün xüsusi prosedurları təsdiq etmək və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş 
Assambleyası qarşısında hər bir namizədin rəsmi çıxışını təmin etmək təklifini irəli sürür. 
Həmçinin, London Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququndan istifadənin məhdudlaşdırılması üçün 
Parisin təklifini dəstəkləyir. 

 
2012-2013-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi 

üzvü olmuş Azərbaycan Respublikasının mövqeyi 
Azərbaycan Respublikası Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv dövlətləri beynəlxalq sülh və 

təhlükəsizliyə çağırışlar və təhdidlərə vaxtında və təsirli cavab vermək məqsədilə dəfələrlə 
Təşkilatın islahatına çağırıb. Eyni zamanda, " Birləşmiş Millətlər Təşkilatının köhnəlmiş" olduğu 
müzakirələri fonunda, rəsmi Bakı dövlətlərin əməkdaşlığı üçün bu universal beynəlxalq 
platformanın saxlanılmasının vacibliyini vurğulayır və dünya ictimaiyyətinin bu Təşkilat 
çərçivəsində kollektiv səylərini müdafiə edir. 

29 sentyabr 1994-cü ildə Azərbaycanın sabiq prezidenti Heydər Əliyev Birləşmiş Millətlər 
Təşkilatının Baş Assambleyasının 49-cu sessiyasının iclasında çıxışında Azərbaycanın Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı ilə bağlı siyasətini belə izah etmişdir: "Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının gələcək perspektivlərini optimist şəkildə qiymətləndirir, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatının ali prinsiplərini dəstəkləmək niyyətindədir və Təşkilatın səmərəliliyini və 
etibarlılığını artırmağa çalışır". 

2003-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasının 58-ci sessiyasında çıxış 
edən o zamanlar ölkəmizin baş naziri vəzifəsini icra edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev beynəlxalq mürəkkəb prosesləri və Təşkilatın üzv dövlətləri arasında ziddiyyətlərin 
qarşısının alınmasını nəzərə alaraq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatlarının keçirilməsinin 
vacibliyini vurğulamışdır. İ.Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "mövcud Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 
mexanizmləri vaxtın tələblərinə cavab vermir", bu isə öz növbəsində Təşkilatın bütün sisteminin 
islahatlarını tələb edir. [10] 
 

Nəticə 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatı bir hadisə deyil, bu bir prosesdir. Dəyişikliklər 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının səmərəliliyinin artırılmasına, dünya məsələlərində mərkəzi rolunu 
möhkəmləndirməyə yönəldilməlidir. Bu məqsədə nail olmaq, yalnız nəzərdə tutulan islahatların 
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bütün aspektləri üzrə üzv dövlətlər arasında ən geniş mümkün razılaşmasının təmin edilməsi 
halında mümkündür. [11] 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının islahatının aktual müzakirəsinə və Təhlükəsizlik Şurasının 
islahatının müxtəlif variantlarının mövcudluğuna baxmayaraq, islahatlar prosesi başlamır. ABŞ, 
Rusiya və ÇXR "daimi beşliyin" mövqeyinin zəifləməsinə hazır deyillər. İslahatların yekun olaraq 
qəbul edilməsi üçün Şuraya daimi üzv olaraq daxil olmaq istəyən ölkələr üzrə regional qruplarda 
hələlik heç bir konsensus yoxdur. 

Birləşmiş Millətlər Təşkilatının alternativi yoxdur. Bu gün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
dünyada əhəmiyyəti 70 il bundan öncəyə baxarkən daha da çoxdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatını 
əvəz edə biləcək mexanizm insanlıq tərəfindən hələ də yaradılmamışdır və yaxın gələcəkdə 
yaradılması mümkün deyil. 
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VƏ ONLARIN REGIONAL ƏHƏMİYYƏTİ 
Məqalədə Azərbaycan və İran İslam Respublikası arasında münasibətlər və onların əhəmiyyəti 

tədqiq edilir. Burada İranın dünyada və regionda oynadığı rol qeyd edilir. Eyni zamanda 
Azərbaycan xarici siyasətində İran ilə əlaqələrin önəmi vurğulanır. Həmçinin hər iki ölkə arasında 
əməkdaşlığın beynəlxalq əhəmiyyəti qeyd edilir. 
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AND THEIR REGIONAL IMPORTANCE 

The article examines the relations between Azerbaijan and the Islamic Republic of Iran and 

their importance. Here is the role played by Iran in the world and in the region. At the same time, 

the importance of relations with Iran in the foreign policy of Azerbaijan is emphasized. The 

international significance of cooperation between the two countries is also noted. 
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Azərbaycan və İran İslam Respublikası arasında münasibətlər tarixi köklərə malikdir. İki ölkə 
arasındakı əlaqələr tarix və müasirlik baxımdan paralel nəzərdən keçirilməlidir. Azərbaycan və 
İranuzun müddət Səfəvi imperiyasının bir hissəsi idi. Rusiyanın Qafqazı işğal etməyə başladığı 
dövrə qədər Azərbaycan xanlıqlarının bir qismi İrandan nominal və ya faktiki olaraq asılı idi. Belə 
ki, onlara xan statusu məhz İran şahları tərəfindən verilirdi. Ancaq onu da xüsusi vurğulamaq lazım 
idi ki, İran ümumiyyətlə, artıq neçə əsr idi ki, Azərbaycan türklərindən olan sülalələr tərəfindən 
idarə edilirdi. Bu ölkədə fars elementinin hakimiyyətə gəlməsi ancaq XX əsrin 20-ci illərində 
mümkün oldu. 

Azərbaycan-İran münasibətləri son 20 ildə radikal dəyişikliklərə məruz qalan regionda ən 
mürəkkəb ikitərəfli əlaqələrdən biridir. Onlar gah dinamik inkişaf edir, gah da böhran şəkilləri əldə 
edirlər. Bakı ilə Tehran arasındakı əlaqənin əsas amili İranda 30 milyon azərbaycanlının 
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yaşamasıdır. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Tehran İrana təzyiq etmək üçün etnik 
kartın oynaya biləcəyindən hər zaman narahat olmuşdur. Təəssüf ki, cəbhə hakimiyyəti zamanı bəzi 
şəxslərin ifadələri iki ölkə arasında münasibətlərə mənfi təsir edə bilmişdi. Ancaq Ümummilli Lider 
Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə iki ölkə arasında münasibətlərin mehriban qonşuluq 
mahiyyəti bərpa edildi. 

Tehranı bir sıra hallarda Azərbaycan dövlətinin dünyəvi xarakterini narahat edirdi. Lakin 

münasibətlərin normallaşması ilə hər iki dövlətin idarə formasının tarixi prosesin bir nəticəsi olduğu 
reallığı İran tərəfindən də qəbul edildi. SSRİ dağıldıqdan sonra səkkiz milyonluq suveren 
Azərbaycan dövləti beynəlxalq siyasi arenaya daxil oldu. İran İslam Respublikası Azərbaycanın 
müstəqilliyini 25 dekabr 1991-ci ildə tanımışdır. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 12 mart 
1992-ci ildə qurulmuşdur. Hər iki ölkənin (1969-cu ildə İranın Bakı şəhərində açılmış konsulluğu 
1992-ci ilin mart ayından İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi kimi 
fəaliyyətini davam etdirir, 1992-ci ilin dekabr ayından isə Azərbaycan Respublikasının İran İslam 
Respublikasında səfirliyi fəaliyyətə başlamışdır) səfirlikləri, İranın Bakıdakı Mədəniyyət Mərkəzi 
(1993-cü ildən) və Naxçıvan MR-də Baş Konsulluğu (1992-ci ilin dekabr ayından), Azərbaycan 
Respublikasının Təbriz şəhərində Baş Konsulluğu (20 oktyabr 2004-cü ildən) fəaliyyət göstərir. 

Təbii ki, iki ölkə arasında münasibətlərin əhəmiyyəti böyükdür, ümumi xətti müsbətdir. Amma 
bu o demək deyildir ki, iki ölkə arasında münasibətlərdə problemlər yoxdur. Sadəcə olaraq artıq 
yaranan problemlər belə qarşılıqlı müzakirələr və hər iki tərəfin milli maraqlarının ödənilməsi şərti 
ilə təmin edilir. Ölkə başçıları səviyyəsində görüşlər keçirilir, səfərlər həyata keçirilir, regionda 
sülhün və stabilliyin təmin edilməsi üçün ikitərəfli və çox tərəfli əməkdaşlıq edilir. 

Iki ölkə arasında əlaqələrin xarakteri haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 
Əiyev aşağıdakıları söyləmişdir: “İran-Azərbaycan dostluğu sarsılmazdır, heç bir kənar qüvvə 
bizim aramıza girə bilməz. Bizim birliyimiz ölkələrimizin və bölgənin gələcəyi üçün lazımdır”. 

Eyni zamanda bunun müqabilində İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhani də 
aşağıdakıları ifadə etmişdir: “İran ilə Azərbaycan dost ölkələrdir və dost ölkə olaraq qalacaqlar. Bu 
ölkələrin, bu xalqların inkişafı üçün çalışmışıq və çalışacağıq.”(1). 

Azərbaycanın İran İslam Respublikası ilə 765.0 km sərhədinin rayonlar üzrə uzunluğu müvafiq 
olaraq: Astara rayonu (56.0 km), Lerik rayonu (52.0 km), Yardımlı rayonu (75.0 km), Cəlilabad 
rayonu (86.0 km), Biləsuvar rayonu (68.0 km), İmişli rayonu (14.0 km), Beyləqan rayonu (30.0 km), 
Füzuli rayonu (45.0 km), Zəngilan rayonu (55.0 km), Cəbrayıl rayonu (65.0 km), Naxçıvan MR - 

Ordubad rayonu (42.0 km), Culfa rayonu (30.0 km), Babək rayonu (75.0 km) və Şərur rayonu üzrə ( 
72.0 km) təşkil edir. Azərbaycanın İran İslam Respublikası ilə sərhədinin 132 kilometri Ermənistanın 

işğalı altındadır (2, 118). Azərbaycan-İran sərhədinin faktiki olaraq Ermənistan tərəfindən nəzarət 
edilən 132 kilometrlik hissəsi aktiv şəkildə narkotik maddələrin istehsalı, tranziti və ticarəti, silah və 
insan alveri, qeyri-leqal miqrasiya, terrorçular üçün sığınacaq, çirkli pulların yuyulması və transmilli 
cinayətkarlığın digər təhlükəli növləri üçün istifadə olunur (23). Ermənistanın bu bölgələri işğal 
etməsi Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafına müəyyən dərəcədə təsir göstərməkdədir. Bəzi hallarda 
Ermənistan ilə bağlı İranın mövqeyində olan yanlışlıqlar da ikitərəfli münasibətlərə mənfi təsir 
etmişdir. Azərbaycan dövlətinin apardığı siyasətin nəticəsində İranda dərk etməyə başlayıblar ki, 
bölgədə Azərbaycanın maraqlarını nəzərə almadan fəaliyyət göstərmək düzgün deyildir. 

Azərbaycanla əməkdaşlıqdan imtina etməyin öz ölkəsinin maraqlarına zidd olması həqiqətini 
anlayan İranın yeni Prezidenti Həsən Ruhani vəzifələrinin icrasına başladıqdan sonra qonşu 
ölkələrlə, o cümlədən Azərbaycanla münasibətləri normallaşdırmağı və yüksək səviyyəyə 
qaldırmağı xarici siyasətin prioriteti elan etdi və bu sahədə əməli addımlar atmağa başladı. İran 
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mətbuatının yaydığı məlumata görə, ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurası səlahiyyəti olmayan 
şəxslərin Azərbaycanla münasibətlərə dair açıqlama verməsini, mətbuatda çıxış etməsini qadağan 
edən qərar qəbul etdi. Çoxsaylı diplomatik təmasların, o cümlədən 2014-cü ilin yanvarında Davos 
İqtisadi Forumunda Həsən Ruhani ilə görüşün nəticəsi olaraq 2014-cü il aprel ayının 9-da 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İrana rəsmi səfərə yollandı. İranlı siyasi müşahidəçilərin də 
qeyd etdiyi kimi, bu səfər iki ölkə arasındakı soyuqluq buzlarını əritdi, münasibətlərdə yeni səhifə 
açdı46. Aparılan danışıqlar iki ölkənin münasibətlərində keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlandığına 
güclü ümid yaratdı. Həqiqətən də, “Qərbin İrana qarşı sanksiyalar tətbiq etdiyi çətin vaxtlarda belə 
Azərbaycan ona obyektiv və mehriban qonşuluq münasibətini saxladı. Bakı geosiyasi vəziyyətin 
dəyişməsindən asılı olmayaraq, müstəqil mövqeyini qorudu. Azərbaycanın təmkinli, tarixi ənənələri 
nəzərə almaqla yeritdiyi İran siyasəti olmasaydı, indi bu cür ümidverici vəziyyət yaranmazdı”. 

Qeyd olunan ümid həmin ilin noyabr ayında İran Prezidenti Həsən Ruhaninin Azərbaycana rəsmi 
səfəri ilə daha da gücləndi. Səfər zamanı iqtisadi sahədə bir sıra sənədlərlə yanaşı, “Azərbaycan 
Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında Birgə 
Bəyannamə” imzalanmışdır. Dövlətlərarası münasibətlər baxı- mından çox mühüm sənəd olan bu 
bəyannamədə tərəflər öz ərazisində bir-birinin dövlət suverenliyi və ərazi bütövlüyü əleyhinə 
yönələn fəaliyyətə imkan verməyəcəklərini bir daha təsdiq etdilər. 2014-cü il dekabrın 30-da 

Azərbaycan Prezidenti həmin bəyannamənin təsdiqinə dair qanunu imzalamışdır. Münasibətlərin 
hazırkı mərhələsində tərəflər tamamilə məntiqi və əsaslı olaraq iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə 
başlıca diqqət yetirirlər. Təsadüfi deyil ki, İran Prezidentinin səfəri çərçivəsində Azərbaycan– İran 
Biznes Forumu keçirilmiş və həmin forumda çıxış edən Azərbaycan Prezidenti demişdir: “Biz çox 

istəyirik ki, iqtisadi əməkdaşlıq da siyasi əməkdaşlığın səviyyəsinə qalxsın”. İranın Qərblə 
münasibətlərindəki yumşalma, nüvə proqramı ətrafında müzakirələrin konstruktiv xarakter alması 
və son nəticədə 2015-ci ilin iyulunda İranla “Altılıq” ölkələri arasında razılaşma, nəhayət, 2016-cı 
ilin əvvəllərində İrana qarşı bir sıra sanksiyaların ləğvi də iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığın 
genişlənməsi üçün münbit şərait yaratdı. 2016-cı ilin fevralında İlham Əliyevin İrana növbəti səfəri 
ölkə başçılarının bu şəraitdən xalqların mənafeyi naminə maksimum yararlanmaq əzminin 
nümayişinə çevrildi. Səfər zamanı müxtəlif sahələr üzrə əməkdaşlığa dair 11 mühüm sənəd 
imzalandı50. Bu sənədlər içərisində iki ölkənin dəmir yollarının birləşdirilməsi barədə əldə edilmiş 
razılaşma xüsusi qeyd olunmalıdır. Belə ki, bu, Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinin yaradılması 
baxımından həlledici əhəmiyyət kəsb edir. 2016-cı il aprelin 20-də isə Azərbaycan və İran dəmir 
yollarının əlaqələndirilməsi haqqında Hökumətlərarası Çərçivə Sazişinə uyğun olaraq, Astara çayı 
üzərində dəmir yolu körpüsünün təməli qoyuldu (6, 246-248). 

2017-ci il martın 5-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran İslam 
Respublikasına rəsmi səfər edib. Dövlətimizin başçısını İranın yüksək vəzifəli dövlət və hökumət 
rəsmiləri qarşılayıblar. Burada İran prezidenti və eləcə də ölkənin ali dini rəhbəri ilə səmərəli görüşlər 
keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dekabrın 5-də İran İslam 
Respublikasının rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Məhəmməd Cavad Azəri Cəhromini 
qəbul edib. görüşdə Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam Respublikası arasında ikitərəfli 
münasibətlərin müxtəlif sahələrdə, o cümlədən rabitə və informasiya texnologiyaları istiqamətində 
uğurlu inkişafından məmnunluq bildirildi Prezident İlham Əliyev XXIII Bakutel-2017 sərgisinin 20 
ildən artıqdır ki, keçirildiyini qeyd edərək, İran şirkətlərinin bu sərgidə daim iştirak etməsindən və bu 
sərgidə İranın nazir səviyyəsində təmsil olunmasından məmnunluğunu ifadə etdi. Bu yaxınlarda İran 
İslam Respublikasına səfərini xatırlayan dövlətimizin başçısı İranın Ali Rəhbəri və İran Prezidenti ilə 
keçirdiyi görüşlərin əlaqələrimizin inkişafına böyük töhfə verdiyini vurğuladı. Prezident İlham Əliyev 
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informasiya-kommunikasiya və rabitə sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı 
imkanların olduğunu dedi və İranın rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Məhəmməd Cavad 
Azəri Cəhrominin səfəri zamanı əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında səmərəli müzakirələrin 
aparılacağına əminliyini vurğuladı. Rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Məhəmməd Cavad 
Azəri Cəhromi İran İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin salamlarını dövlətimizin 
başçısına çatdırdı. O, eyni zamanda, Kirmanşah şəhərində zəlzələ ilə əlaqədar Azərbaycan 
Prezidentinin başsağlığı verməsi və Azərbaycanın İran xalqı ilə həmrəylik nümayiş etməsi ilə bağlı 
İran Prezidentinin minnətdarlığını çatdırdı. Nazir ölkələrimiz arasında siyasi, iqtisadi və digər 
sahələrdə uğurlu əməkdaşlığın həyata keçirildiyini vurğulayaraq, bu əlaqələrimizin bundan sonra da 
möhkəmlənəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev İran İslam Respublikasının 
Prezidenti Həsən Ruhaninin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını İran 
Prezidentinə çatdırmağı xahiş etdi (5). 

Son dövrlərdə, İran ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq çoxtərəfli əlaqələrdə də inkişaf edir. 
2017-ci il noyabrın 1-də Tehranda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin, İran 
İslam Respublikasının Prezidenti Həsən Ruhaninin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir 
Putinin üçtərəfli Zirvə görüşü keçirilib. Burada çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
İlham Əliyev bildirmişdir ki, ölkələrimiz neft-qaz sahəsində də uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirirlər. 
İran və Rusiya şirkətləri 20 ildən artıqdır ki, Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft-qaz yataqlarının 
işlənilməsində iştirak edirlər. Həmçinin dövlət başçısının çıxışında o da vurğulanmışdır ki, Xəzər 
dənizi ümumi sərvətimizdir. Xəzər sülh, dostluq və əməkdaşlıq dənizidir. Xəzər dənizində sərhəd 
mühafizəsi işində etibarlı əməkdaşlıq mövcuddur. İki ölkə ilə bağlı ən önəmli hadisələrdən biri də 
Xəzərin statusu ilə bağlı ümumi razılığa gəlinməsidir. 5 dekabr 2017-ci ildə Moskvada keçirilən 
xəzəryanı ölkələrin xarici işlər nazirlərinin toplantısından sonra rusiyalı nazir Sergey Lavrov 
bildirib ki, yekun sənədin mətni hazırdır və konvensiyanın xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının 5-

ci sammitində imzalana bilər. 
Beləliklə, görmək olur ki, ziqzaqvari inkişaf dinamikasına baxmayaraq müasir dövrdə 

Azərbaycan ilə İran arasında münasibətlər müsbət xüsusiyətə malikdir. Onların inkişafı hər iki 
ölkənin maraqlarına uyğundur. 
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RUSİYA-TÜRKİYƏ MÜNASİBƏTLƏRİNDƏ ABŞ FAKTORU 

Müasir dövrdə Rusiya ilə Türkiyə münasibətləri bir neçə böhrandan sonra inkişafa meyllənir. 

Bir çox enerji layihələri, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə dəstək, qarşılıqlı faydalılıq prinsiplərindən 

çıxış etdikdə, hər iki dövlətin bir- birinə lazımılıq dərəcəsin anlamaq çətin olmaz. NATO 

çərçivəsində ABŞ-Türkiyə münasibətlərini də nəzərə alaraq, Türkiyənin Rusiya ilə olan 

münasibətlərinə ABŞ-ın qisqanclıqla yanaşması yol veriləndir. 

Beləliklə, məqalədə Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin müəyyən bir həddə qədər dərinləşə 

biləcəyini ehtimal olunur. Burada İran, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Azərbaycan, Gürcüstan və 

Mərkəzi Asiya ölkələri faktorunu da yaddan çıxarmaq olmaz. Bu kontekstdə Avrasiya məkanında 

geosiyasi mübarizənin dinamikasının yüksələcəyini proqnozlaşdırmaq mümkündür. 

Açar sözlər: ABŞ, Türkiyə, Rusiya, təhlükəsizlik, Qafqaz, Mərkəzi Asiya, enerji, iqtisadiyyat 
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THE USA IMPACTS ON RUSSIA-TURKEY RELATIONS 

Up-to-date time after some crisis Russia-Turkey relations orientate to growth. The support to 

each other in the majority of energy projects and various international events which are essential. If 

we look at the USA-Turkey relations with under NATO influence, envy reaction of the USA to Tur-

key-Russia relations is normal and acceptable situation. 

Moreover,deep growth of Russia-Turkey relations can pursue till some estimated limit. We can 

not forget the roles of Iran, Syria, Saudi Arabia, Azerbaijan, Georgia and the Central Asia coun-

tries in these situations. In this context, we can estimate that struggling will rise in the Central Eu-

roasia subregion 

Keywords: USA, Turkey, Russia, security, Caucasus, Central Asia, energy, economy 
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1990-cı illərin əvvəllərində SSRİ-nin - böyük bir imperiyanın dağılması türk-rus münasi-

bətlərində yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. “Soyuq müharibə” dövründə iki dövlət arasındakı 
münasibətlər əsasən “gərgin” və “məsafəli” olmuşdur.[5, s.28] 

1990-cı illərin əvvəllərində SSRİ-nin dağılmasından dərhal sonra “Soyuq müharibə” dövrün-

dən qalma münasibətlər bir neçə il də dəyişikliyə məruz qalmadı. Çünki Rusiya öz daxilindəki 
problemlərini həll etmək məcburiyyətində qalmışdı. Bir tərəfdən əvvəlki birliyi mümkün qədər 
qorumaq cəhdləri, digər tərəfdən Qafqaz və Mərkəzi Asiya regionlarında bir-birinin ardınca yaşan-

an etnik münaqişələr Rusiyanın diqqətini istər-istəməz öz problemlərinin həllinə yönəltdi. 
Bundan əlavə Qorbaçovdan sonra hakimiyyətə gələn Qərb meyli islahatçılar Qərb dünyası və 

Qərb dəyərlərinə daha yaxın bir yolla getməyə üstünlük verdilər. Bu isə Rusiyanın Türkiyəyə qarşı 
müsbət mövqeyinin yaranmasına səbəb oldu. Yeni hakimiyyət 1992-ci ildə Türkiyə ilə dostluq, 
qonşuluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamadı. 

SSRİ-nin dağılması təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından Türkiyədə böyük ruh 
yükəsəkliyi ilə qarşılandı. Dünya ikiqütblü sistemdən ABŞ-ın liderliyi ilə təkqütblü və ya iyerarxik 
bir sistemə çevrildi. Qərb blokunda yer alan Türkiyə üçün Rusiyadan gələn təhlükə qorxusu 
zəiflədi. 

Digər tərəfdən Rusiya ilə sürətli inkişaf edən ticarət münasibətləri onu Türkiyənin ən önəmli 
ticarət ortağına çevirdi. İki ölkə arasında ildə təqribən 800 mln və ilə 1mlrd dollar həcmində ticarət 
həyata keçirilmişdir.[2, s.707] Bu isə 1990-cı illərdə Türkiyə üçün ən yüksək göstərici idi. 

“Soyuq müharibə”dən sonrakı dövrdə təbii qaz təminatı məsələsində də Rusiya Türkiyənin ən 
mühüm ticarət ortağı olmuşdur. “Mavi axın” proyekti 2003-cü ildə bəzi dəyişikliklər edilməklə 
həyata keçirilən Qara dənizin dibi ilə rus təbii qazının Türkiyəyə çatdırılmasını təmin etdi. Sibir 
təbii qazını Türkiyəyə daşıyacaq “Mavi axın” qaz kəməri ildə 16 mlrd m³ qaz nəqlini həyata 
keçirmə imkanına malikdir. Rusiya Türkiyənin qaz idxalının 70%-ni ixrac edir. [7, s.7 ] 

Beləliklə, 1990-cı illərin ortalarına kimi türk-rus münasibətlərinin müsbət istiqamətdə inkişaf 
etdiyini, xüsususilə də “Soyuq müharibə” dövrü ilə müqayisədə ikitərəfli əlaqələrdə böyük fərqlərin 
yarandığını etiraf etmək lazımdır. Münasibətlərin inkişafında mənfi amillər də mövcud olmuşdur. 
Bu zaman Türkiyənin SSRİ-nin süqutundan sonra Türkiyənin postsovet məkanında müstəqillik 
qazanmış türk dövlətləri üzərində nüfuza malik olmaq istəyi Rusiya tərəfindən müsbət 
qarşılanmışdır. 

Türkiyədə mütəmadi olaraq dövlət rəsmilərinin “Aralıq dənizindən Çin səddinə qədər nəhəng 
Türk yurdu”, ya da “ XXI əsrin türk əsri olacağı” kimi fikirləri, əməli cəhətdən böyük nəticələr 
verməsə də, Rusiya tərəfindən narazılıqla qarşılanmışdır. Hətta 1992-ci il tarixli Dostluq, Qonşuluq 
və Əməkdaşlıq haqqında müqavilə Türkiyənin SSRİ təsir dairəsinə qarışmaq niyyətinin olmadığını 
biləndən sonra imzalanmışdır.[3, s.692] 1992-ci ilin oktyabrında İstanbulda Türk Zirvə toplantısı 
keçirilmiş və növbəti toplantının 1994-cü ilin yanvarında Azərbaycanda keçirilməsinə Rusiya etiraz 
etmiş və bu zirvə toplantısı da İstanbulda keçirilmişdir. 

1990-cı illərin ortalarına doğru, xüsusilə də bu illərin ikinci yarısında türk-rus əlaqələrində bəzi 
problemlər yaşanmış, ya da əslində mövcud olan problemlər daha çox nəzərə çarpmışdır. Bütün 
bunlar hər şeydən əvvəl, Rusiyada baş verən hakimiyyət dəyişikliyi və bundan irəli gələn mentalitet 
dəyişikliyinin nəticəsi idi. “Soyuq müharibə”-dən dərhal sonra hakimiyyətə gələn Qərb meyilli is-

lahatçıların uğursuzluqları, daxili münaqişələrin ölkənin xaos vəziyyətinə salması iqtisadi tənəzzül 
“Yeni Avrasiyaçılar” kimi tanınan qrupun hakimiyyətə gəlişinə səbəb oldu. Nəticədə Qərbə olan 
diqqət azaldı, diqqət obyektinə daha çox Qafqaz və Cənubi Asiya regionları çevrildi.[5, s.30] 1993-

cü ilin əvvəllərində Rusiya xarici siyasətində “Yaxın qonşuluq” doktrinası qəbul edildi. Bu doktri-
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naya görə rus təhlükəsizliyi Rusiya Federasiyasının sərhədlərindən deyil, keçmiş SSRİ sərhədindən 
başlayırdı. 

2000-ci ildən etibarən Rusiyada V.Putinin hakimiyyətə gəlişi ilə ümumi dəyişiklik yaranmasa 
da, yeni avrasiyaçıların xarici siyasətlərində bir metod dəyişikliyi edilmişdir. Putin hakimiyyətə 
gəldikdən sonra intensivliyini itirən etnik münaqişələr əvəzinə Rusiya iqtisadi nüfuzundan istifadə 
etməklə ətraf ərazilər üzərində təsirini davam etdirməyə çalışmışdır. 2000-ci ildə Rusiya Belarusiya, 

Qazaxıstan, Qırğızıstan və Tacikistanın iştirakı ilə Avrasiya İqtisadi Birliyi yaratmışdır. 2006-cı ilin 
yanvarında isə Özbəkistan bu birliyə daxil olmuşdur. 

Əvvəlki postsovet ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrini gücləndirməyə cəhdlər edən Rusiya Bakı 
neftinin Türkiyə üzərindən Qərbə nəqlini həyata keçirəcək Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin 
çəkilməsinə qarşı çıxmışdır. Çünki Azərbaycan bu yolla Rusiyadan olan asılılığına son qoymaq 
istəyirdi. Alternativ variant kimi Qara dəniz sahilindəki Novorossisk limanından yüklənəcək 
gəmilərin türk boğazlarından keçərək nefti Qərb bazarlarına çatdırması fikrini müdafiə etmişdir. 
Lakin bu istiqamətdə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstana göstərdiyi təzyiqlər nəticə verməmişdir. 

Beynəlxalq əlaqələr və qlobal qüvvələr tarazlığına təsiri baxımından böyük əhəmiyyətə malik 
olan 16 mühüm su yolu kəsişmə bölgəsi və boğaz mövcuddur.yyətli boğazlar yer alır. Bunlardan 
Türkiyə və Rusiya üçün mühüm əhəmiyyətə malik olanları isə Asiya və Avropanı ayıran və Qara 
dənizi Aralıq dənizinə birləşdirən İstanbul və Çanaqqala boğazlarıdır. 

Türk boğazlarının hüquqi statusu əvvəlcə 1923-cü il tarixli Lozanna Boğazlar sazişi ilə, daha 
sonra isə 1936-cı il tarixli Montre boğazlar sazişi ilə tənzimlənmişdir. Lozanna anlaşması 
boğazların statusunun beynəlxalq əhəmiyyətini artırmaqla Türkiyənin suverenliyini məhdudlaşdırsa 
da, Montre anlaşması ilə boğazlar üzərində türk suverenliyi yenidən bərpa olunmuşdur. 

Əslində SSRİ Montre düzəlişlərini heç vaxt tam qəbul etməmiş, lakin yaradılması prosesində 
alman təhdidi ilə daha yaxından məşğul olmaq məcburiyyətində qaldığı üçün aktiv surətdə an-

laşmaya qarşı çıxmamışdır. Bununla belə 1943-cü ildən sonra İkinci dünya müharibəsinin SSRİ-nin 

xeyrinə yönəlməsi ilə Türkiyəyə qarşı təzyiqlər, digər tərəfdən Montre Doktrinasında dəyişikliklərin 
edilməsini müttəfiqlərə qəbul etdirmək səyləri artmışdır. Bu fikirlər 1945-ci ildə Yalta və Potsdam 
konfranslarında səslənsə də, ABŞ və bir çox Qərb ölkələri tərəfindən mənfi qarşılanmamışdır. Sta-

linin fikrincə, “Türkiyə kimi kiçik bir ölkənin Rusiya kimi böyük bir ölkəyə açılan boğazları 
təkbaşına idarə etməsi qəbul edilməzdir”. [8, s.245] Bu təzyiqlərə çox müqavimət göstərməyən Tü-

rkiyə 1945-ci ilin sonlarında boğazların statusunu həll etmək üçün ABŞ-ın da iştirakı ilə beynəlxalq 
konfransın keçirilməsinə tərəfdar olmuşdur. Lakin 1946-cı ildən etibarən ABŞ-la SSRİ arasında 
yaranan qarşıdurmaya görə, bu konfransı keçirmək mümkün olmamışdır. 

Fikrimizcə, Rusiyanın əsas narahatlığı neft daşınması ilə əlaqədar idi. O, Novorossisk limanın-

dan yüklənəcək neftin Qara dəniz və boğazlardan keçərək Qərb bazarlarına çıxarılmasını istəyirdi. 
Bu səbəbdən də Boğazlar üzərində ticarət gəmiləri ilə bağlı hər hansı bir məhdudiyyət onun mara-

qlarına uyğun deyildi. 
Rusiyanın etirazları qarşısında 6 noyabr 1998-ci ildə “Türk Boğazları Dəniz Nəqliyyat 

Qanunu” adı ilə yeni qanun qəbul etdi. Bu qanun əvvəlki qanunla digəri iə müqayisədə daha elastik 
və keçid sərbəstliyini müəyyənləşdirən bir qanun oldu. Bu səbəbdən Rusiya və Qara dəniz sa-

hilindəki digər dövlətlərin etirazları müəyyən qədər azaldı. 
Nəhayət, son dövrlərdə türk-rus münasibətlərində yaranan daha bir problem hər iki dövlətin 

təsir dairəsini genişləndirməklə bağlı Qafqaz və Mərkəzi Asiya bölgələrindəki qarşıdurmadır.[9, 
s.32] SSRİ-nin dağılmasında sonra Türkiyə öz yeni xarici siyasət fəaliyyətində Mərkəzi Asiya və 
Zaqafqaziya dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi və ideoloji sahələrdə münasibətlərini intensivləşdirməyə 
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başladı. Türk hakimiyyəti regionda öz siyasi kursunu möhkəmləndirmək üçün əsasən şəxsi 
biznesdən, sosial, dini və siyasi təşkilatların potensialından istifadə edirdi. 

SSRİ-nin süqutundan sonra Türkiyənin iqtisadi və siyasi böhranlar yaşaması və diqqətini daxili 

problemlərə daha çox yönəldiyinə görə ilk dövrlərdə onun Qafqaz və Mərkəzi Asiya dövlətlərinə 
təsirini səmərə verməmişdir. Azərbaycan istisna olmaqla digər türk dövlətlərinin bu məsələyə 
laqeydliyi onların iqtisadi strukturunun 70 il Rusiyadan asılı olması ilə izah oluna bilər. 

Bu ölkələrin Türkiyə ilə münasibətlərində bəzi böhran anları yaşanmışdır. Elçibəyin hakimiy-

yətdnə uzaqlaşdırılmasından sonra onu yenidən hakimiyyətə gətirmək üçün H.Əliyevə qarşı 
keçirilən əməliyyatlarda bəzi türk kəşfiyyatçılarının iştirakı iki ölkə arasında qısamüddətli böhrana 
səbəb oldu. 1995-ci ildə Özbəkistanda İslam Kərimova qarşı süi-qəsddə bəzi türk diplomatlarının 
adının hallanması Türkiyə-Özbəkistan münasibətlərində gərginliyə səbəb olmuşdur. 

Türkiyə-Rusiya münasibətlərindəki rəqabət anlayışı 2000-ci illərdə yerini əməkdaşlıq an-

layışına vermiş və onlar arasında strateji ortaqlıq yaranmışdır. Avrasiya iki ölkənin əməkdaşlığının 
mərkəzində yerləşən sahə olaraq müəyyənləşdirilmişdir. Rusiyanın ÜTT-yə daxil olmasını Türkiyə 
açıq şəkildə dəstəkləmiş, Rusiyanın İKT-də müşahidəçi statusu əldə etməsində Türkiyənin rolu 
olmuşdur. 2010-cu ildə isə qarşılıqlı vizadan azad olma anlaşmasının əldə olunması iki ölkə arasın-

dakı münasibətlərin inkişafına təkan verdi. 
Müasir dövrdə Türkiyə-Rusiya və ABŞ arasındakı münasibətlərə dövlət maraqlarının əsasında 

dayanan enerji amili cəhətdən yanaşmaq lazımdır. Rusiya Türkiyəni təbii qazla təmin edən əsas 
ixracatçı ölkədir. O. qaz nəqlini "Mavi axın" proyekti əsasında həyata keçirir. 

Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və ABŞ arasında güclü əməkdaşlıq vasitəsilə həyata keçirilən 
Şərq-Qərb enerji dəhlizi münasibətlərin əhəmiyyətli bir hissəsini təşkil edir. Enerji dəhlizinin əsas 
məqsədi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın xam neft və təbii qazını təhlükəsiz Rusiya və İrana, alternativ 
yollarla Avropa və dünya bazarına nəql etməkdir. BTC xam neft boru kəməri, Şahdəniz qazının 
nəqlini həyata keçirən BTƏ kəməri, Transxəzər boru kəməri proyektləri, əsasən də Nabucco və 
TAP-TANAP, dəmiryolları və tamamlayıcı strukturlar bu koridorun əsas tərkibini təşkil edir.[1, 
s.340] Bu layihələr Türkiyəni kritik bir enerji koridoruna çevirərək həm Türkiyənin geosiyasi 
əhəmiyyətini artırmış, həm də Türkiyə ilə ABŞ arasında enerji sahəsindəki əməkdaşlığın ən uğurlu 
proyektlərindən biri olmuşdur. 

ABŞ isə Avropa enerji rəqabətində vacib bir qlobal aktor kimi yenidən iştirak etmək 
məcburiyyətindədir. Moskva nəqliyyat yolları üstündəki nəzarət mövqeyini inhisarlaşdırmağa 
çalışdığı üçün, xüsusilə də, mühüm əhəmiyyəti olan təbii qaz sahəsində Türkiyə ilə aktiv strategiya 
əməkdaşlığı qurmağa səy göstərir. 

Kifayət etməyən enerji tələbi, böyük sürətlə artan təbii qaz və elektrik xərcləri əsasında rus 
təbii qazından həddən artıq asılılığı Türkiyənin enerji təhlükəsizliyi üçün ciddi problemlər yaradır. 
Belə çətin vəziyyət Rusiya ilə gələcək münasibətlərdə həssas tarazlığın qorunmasını tələb edir. Tü-

rkiyə Mavi Axın, potensial Şimal-Cənub enerji koridoru və AES qurulması kimi digər layihələrdə 
Rusiya ilə əməkdaşlıq edir. 

Türkiyə ilə birbaşa əlaqəsi olan və nəticələri baxımından təkcə Türkiyə-Rusiya münasibətlərinə 
deyil, Türkiyənin regional və qlobal siyasətinə də təsir edən ən mühüm hadisələrdən biri Rusiyanın 
7-8 avqust 2008-ci ildə Gürcüstana qarşı keçirdiyi müharibə və daha sonra Abxaziya və Cənubi 
Osetiyanın müstəqilliyini tanımaq qərarı oldu. Bu hadisənin arxasınca başlayan Yeni “Soyuq 

müharibə” mübahisələri Türkiyəni çətin vəziyyətdə qoydu. Türkiyə Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü 
dəstəkləyən münasibətini qorudu. Bu, Qafqaz regionunda meydana gələn yeni siyasi vəziyyətlə 
əlaqədar Türkiyə və Rusiyanın həyata keçirdiyi siyasətdəki fərqi göstərdi. Rusiya Abxaziya və 
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Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlətlər kimi tanıdığı halda, Türkiyə SSRİ-nin dağılmasından sonra 
müəyyən olunan sərhədlərin qorunması ilə bağlı Qərb müttəfiqləri ilə ortaq fikirdə idi. 

Müharibə ərəfəsində ABŞ və Qərb dövlətləri Gürcüstana dəstək verdilər. ABŞ-ın Gürcüstana 
“yardım” daşıyan 140 min ton ağırlığında iki tibbi gəmisini boğazlardan keçirməyə çalışan Türkiyə 
çətin vəziyyətə düşdü. Türkiyə hökuməti bunun Montre Doktrinasına zidd olduğu fikrini irəli 
sürərək gəmilərə keçmək üçün icazə vermədi. Montre Doktrinasına görə Qara dənizlə sərhədi 
olmayan ölkələrin dənizdə eyni vaxtda saxlaya biləcəyi donanma gəmilərinin ağırlığı 45 min tonu 

keçməməli idi. 
Bu vəziyyətdən çıxış yolunun tapılması çox ləngimədi. Belə ki, bu iki gəmi əvəzinə 3 daha 

kiçik yüklü gəmi göndərildi. Türkiyə bu hadisələrdən birbaşa təsirləndi. Çünki Türkiyə həm bölgə 
dövləti, həm Rusiya ilə yaxın münasibətləri qorumaqda maraqlı olan dövlət, həm də Qərbin müt-

təfiqi idi. 
Böhrandan sonra münasibətlər yenidən normallaşmağa başladı. 2009-cu ilin fevralında A. Gü-

lün Moskvaya rəsmi səfəri bunun göstəricisi idi. 
2010-cu ildə R.T. Ərdoğanın Rusiyaya 2 günlük səfəri zamanı neft-qaz boru kəmərləri və 

müqavilələri, atom enerjisi sahəsində əməkdaşlıq və Rusiyanın Türkiyədə bir AES inşa etməsi kimi 
mövzular ilk dəfə yuxarı səviyyəli görüşdə müzakirə olundu. Münasibətlərin inkişafının simvolu 
olaraq iki ölkə arasında viza məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılması planlaşdırıldı və 11-12 may 

2010-cu ildə bu barədə müqavilələr imzalandı. [4, s.541] 
2011-ci ildə Suriya hadisələri uzun müddət yaxşı münasibətləri qoruyan Türkiyə-Rusiya 

ikitərəfli əlaqələrini yenidən sınağa çəkdi. İki ölkə Suriya böhranından əvvəl bəzi problemlər 
yaşamış olsa da, onlar münasibətlərə əngəl törədən amil rolunu oynaya bilmirdi. Bu hadisələrdə 
Türkiyə NATO xətti ilə hərəkət etməli olduğu halda, Rusiya Suriyanı dəstəkləyirdi və münasi-

bətlərində bu böhran haqqında danışılmasa da, iki ölkənin fərqli cəbhələrdə yer alması əlaqələrdəki 
tarazlığı açıq təhdid edirdi. 

Suriyadakı vətəndaş müharibəsinin münasibətlərə ilk konkret təsiri 2012-ci ilin oktyabr ayında 
Moskvadan Şama gedən bir təyyarənin silah daşımasının açıqlanması ilə Ankaraya məcburi 
endirilməsi oldu. Kremli son dərəcə qəzəbləndirən bu hadisədən sonra Putin İstanbula səfərini 
təxirə salmadı, lakin bu səfər münasibətlərdə yaranan soyuqluğu aradan götürmədi. Putinin R.T. 
Ərdoğanla görüşündən sonra iki ölkənin Suriya barədə bəzi ortaq cəhdlər edəcəkləri barədə açıqla-

malar edilsə də, bu istiqamətdə heç bir addım atılmadı. 
Fikrimizcə, Türkiyə ilə Rusiya arasında bir çox istiqamətdə inkişaf edən münasibətlərin 

mövcudluğu və iki ölkə arasında yüksək səviyyəli dialoq mexanizmi siyasi sahədəki problemlərin 
böhrana səbəb olmasının qarşısını aldı. Bu vəziyyət siyasi, iqtisadi, mədəni və digər sahələrdə 
sürətlə inkişaf edən Suriya böhranı, raket qalxanı, təyyarə böhranı, Ərəb baharı və digər problem-

lərlə pozulmayacağını sübut etdi. 

2014-cü ildə Ankarada “Rusiya günü”nün qeyd olunması ölkələrarası münasibətlərin yüksək 
surətlə inkişaf etdiyini bir daha nümayiş etdirdi. [10] 

Türkiyənin müasir dövrdə inkişaf etdirdiyi “sıfır problem” siyasəti Suriya, İran, İraq və Ermən-

istan kimi ölkələrdə istənilən nəticəni verməsə də, lakin Rusiya ilə münasibətlərdə olduqca böyük 
irəliləyişə səbəb oldu. 2006-cı ildə "strateji əməkdaşlıq" ifadəsi ilə əlaqələrdə yeni bir mərhələ 
başladı. 

Türkiyə öz təhlükəsizliyi və sabitliyini təmin etmək üçün Qərb dünyasına arxalanır, lakin bu 
mövqe Rusiya ilə çoxtərəfli əlaqələrin qurulmasına əngəl deyil, əksinə, Rusiya ilə quracağı güclü 
münasibətlər Qərb dünyası ilə münasibətlərində ona üstünlük gətirə bilər. Odur ki, Türkiyə Rusiya 
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ilə münasibətləri nəzarətsiz rəqabət və qarşıdurma səviyyəsinə gətirməməlidir. 
Regional baxımdan türk-rus münasibətlərinin gələcəyi Qafqaz və Mərkəzi Asiya bölgəsindəki 

vəziyyətlə bağlıdır. Bu gün hər iki ölkə mövcud vəziyyətlə barışır. Məlumdur ki, Türkiyə Rusiyanı 
regionda ən təsirli güc hesab edirsə, Rusiya da Türkiyənin “Yaxın qonşu” dövlətlərə təsirini qəbul 
edir. Bu səbəbdən də bölgədəki güc mübarizəsi hazırda passiv xarakter daşıyır. 

Qlobal geosiyasətin ağırlıq mərkəzinin Şərqə doğru dəyişməsi ilə Türkiyə və Rusiyanın 
əhəmiyyəti yeni səviyyəyə qalxdı. Rusiya SSRİ dağılandan sonra yenidən supergüc olmaq iddiasın-

dadır. Türkiyə də dünya miqyasında söz sahibi olan regional lider dövlətə çevrilməyə səy göstərir. 
Bu iki dövləti yaxınlaşdıran müəyyən amillər (Avrasiyada yerləşmələri, Rusiya ərazisində çoxlu 
sayda türk xalqları nümayəndələrinin yaşaması və s.) mövcuddur. Ankara ilə Moskva arasında 
iqtisadiyyat, ticarət, turizm və mədəniyyət sahəsində ciddi dəyişikliklər baş vermişdir. İndi iki ölkə 
arasındakı ticarət dövriyyəsi 34 milyard ABŞ dolları həcmindədir. 2020-ci ilə qədər tərəflər bu 
rəqəmi 100 milyarda qaldırmaq niyyətindədirlər. [10] 

İki ölkə arasında nüvə enerjisi sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş mövcuddur. Moskva Tü-

rkiyə ərazisindən öz təbii enerji daşıyıcılarının nəql edilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir. "Cənub 
axını" adlanan beynəlxalq layihə reallaşır. 

Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin geosiyasi aspekti daha əhəmiyyətli görünür. Bu sahədə isə 
fikir ayrılığı az deyil. İlk növbədə Yaxın Şərqdə cərəyan edən proseslərə Ankara və Moskva fərqli 
yanaşır. Onun mərkəzində Suriya məsələsi durur. Ankara B.Əsədin hakimiyyətdən getməsini arzu-

layır. Moskva isə hər hansı dəyişikliyin B.Əsədin də iştirak etdiyi seçki yolu ilə həll edilməsinin 
tərəfdarıdır. 

Sirr deyil ki, rəsmi Dəməşqi ən çox dəstəkləyən məhz Kremldir. Prezident V.Putin Suriyaya 
hərbi müdaxilənin qarşısının alınmasında həlledici rol oynadı. Türkiyə isə Suriya müxalifətinə 
dəstək verir. Bu səbəbdən Ankara ilə Moskvanın Suriyada faktiki olaraq əks cəbhələrdə olduğunu 
qəbul etmək lazımdır. 

Vaşinqtonun Avrasiya məkanında böyük geosiyasi maraqları var. ABŞ Rusiya ilə Türkiyə 
arasında son zamanlar müşahidə edilən əməkdaşlığa laqeyd qala bilməz. Odur ki, Amerika Anka-

ranın manevr imkanlarını məhdudlaşdırmağa çalışır. Lakin buradan göründüyü kimi, Ankara ilə 
Moskva arasındakı münasibətlər qlobal miqyasda getdikcə daha çox əhəmiyyət kəsb edir. Ek-

spertlərin fikrincə, Kreml Türkiyə ilə strateji əməkdaşlıqda maraqlıdır. Bunun əsas səbəbi Mos-

kvanın qlobal miqyasda öz geosiyasi nüfuzunu daha da artırmaq niyyətidir. Eyni zamanda başqa bir 
məqamı da unutmaq olmaz. Avropa İttifaqı Türkiyəni 50 ildir ki, üzvlüyə qəbul etmir və müxtəlif 
bəhanələrlə məsələnin həllini uzadır. Təbii ki, Ankara vəziyyətin bu cür qalmasını istəmir. Odur ki, 
Sankt-Peterburqda R.T.Ərdoğan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) daxil olmaq istədiklərini 
bildirmişdir. 

Türkiyənin bu mövqeyini onun geosiyasi istiqamətini dəyişməsi və Avrasiya ölkələri ilə 
əməkdaşlığa üstünlük verməsi kimi qiymətləndirmişlər. Türkiyənin məqsədi dünyada söz sahibi 
olduğunu və müstəqil qərarlar qəbul etdiyini sübut etməkdir. 

Beləliklə, Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin müəyyən bir həddə qədər dərinləşə biləcəyini 
ehtimal etmək olar. Burada İran, Suriya, Səudiyyə Ərəbistanı, Azərbaycan, Gürcüstan və Mərkəzi 
Asiya ölkələri faktorunu da yaddan çıxarmaq olmaz. Bu kontekstdə Avrasiya məkanında geosiyasi 
mübarizənin dinamikasının yüksələcəyini proqnozlaşdırmaq mümkündür. 

Hazırda Türkiyə hökuməti ABŞ-la münasibətlərində Rusiya kartından vaxtaşırı istifadədən 
çəkinmir. Mavi Axın-2 layihəsi buna sübutdur. Layihənin həyata keçirilməsi Mavi Axın boru 
xəttindən əlavə yeni bir boru kəmərinin çəkilməsi ilə Rusiyadan Türkiyəyə olan qaz nəqlinin 
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həcmini artırmaq, Rusiyanın Avropadan asılılığını azaltmaq üçün qeyri-Avropa nəqlini həyata 
keçirmək imkanları yaradır. Lakin bu o demək deyil ki, Türkiyə özünün siyasi meylini Rusiyaya 
yönəltmək fikrindədir. Rusiya bir siyasi müttəfiqliyini sona qədər davam etdirməyən dövlət kimi 
tanındığına görə rus-türk münasibətləri əsasən iqtisadi münasibətlər kimi qiymətləndirilə bilər. 

Bu gün Türkiyənin Rusiya ilə qarşıdurmadan çox əməkdaşlığa meyl etməsi 2 mühüm amillə 
şərtlənir: 

1. Rusiya Türkiyə ilə müqayisədə qüvvələr balansında daha üstün mövqeyə malikdir. 
2. NATO amili. Türkiyə NATO ölkəsi kimi münasibətlərin pozulmasında maraqlı deyil. Çünki 

NATO bu gün Rusiya ilə açıq konfliktə girmək siyasəti güdmür. 
Ümumiyyətlə, bugünə qədər NATO-nun ümumi məqsədli qüvvələrinin 90%-i Rusiya Feder-

asiyasına qarşı, Rusiyanın isə belə qüvvələrinin 70 %-i NATO əleyhinə yönəldilmişdir. Lakin 
bununla belə, həm Rusiya, həm də NATO yeni təhdidlər qarşısında əməkdaşlığa ehtiyac duyur. [6, 
s.22] 

Bu gün Türkiyə ilə Rusiya arasında bir-birini daha yaxından tanımaq və effektiv dialoq qurmaq 
imkanları yaranıb. İqtisadi, siyasi, biznes, turizm və mədəniyyət sahələrindəki əlaqələrin keyfiyyət 
və kəmiyyət baxımından inkişafı dövlətlərarası münasibətlərin nikbin inkişafından xəbər verir. 

Türkiyənin Rusiya ilə münasibətlərinə gəldikdə “Soyuq müharibə”-dən sonrakı dövrdə təbii 
qaz təminatı məsələsində Rusiya Türkiyənin ən mühüm ticarət ortağına çevrilmişdir. Lakin bununla 
bərabər, müasir dövrdə Türkiyə hökuməti ilə ABŞ arasındakı münasibətlərdə Rusiya kartından vax-

taşırı istifadə olunur. 
Türkiyənin Qafqaz siyasətində ABŞ faktorunu nəzərdən keçirərkən bəzi məqamlar diqqətdən 

yayınmamalıdır. XX əsrin sonlarından etibarən Qafqaz, xüsusilə Cənubi Qafqaz Xəzər regionun 
tərkibində müstəqil geosiyasi bir məkan kimi dünyanın güc mərkəzlərinin diqqətini cəlb etmişdir. 
Məlumdur ki, ABŞ Qafqaz regionu üzrə xarici siyasətinin həyata keçirilməsində həm Türkiyəni 
dəstəkləyir, həm də Türkiyə vasitəsilə, Ermənistan istisna olmaqla, Cənubi Qafqaz dövlətlərinə təsir 
etmək imkanına malikdir. Digər tərəfdən Qafqazda strateji maraqları olan dövlətlərdən biri Türki-

yədir. 
ABŞ-ın maraqlarına gəldikdə isə Rusiya ilə münasibətlərdə Cənubi Qafqaza mühüm əhəmiyyət 

verir və bu regionla bağlı siyasətini Türkiyənin vasitəsilə koordinasiya etməkdə maraqlıdır. Buna 
görə də ABŞ-ın Cənubi Qafqazdakı mövqeyi qismən də olsa, Türkiyənin buradakı mövqeyi va-

sitəsilə təmin olunur. Beləliklə, ABŞ-ın Türkiyənin köməyinə arxalanması müəyyən səbəblərlə 
bağlıdır: 

-Türkiyənin regionla sərhəddi və onun coğrafi mövqeyi 
-Türkiyənin Cənubi Qafqaza tarixi, etnik baxımdan bağlılığı 
-Türkiyənin Cənubi Qafqazda milli maraqlarının olması 
-Türkiyənin ABŞ-ın Cənubi Qafqaza yaxın olan yeganə hərbi və siyasi müttəfiqinin olması 
-Türkiyənin Cənubi Qafqaz regionuna iqtisadi və siyasi cəhətdən təsir etmək imkanına malik 

olması; 
-Türkiyənin ABŞ-ın Rusiya və İran kimi siyasi rəqiblərinin Cənubi Qafqaz regionunda mara-

qlarına təsir etmək imkanının olması; 
-Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarının mənimsənilməsində Türkiyənin əlverişli coğrafi tranzit 

mövqeyindən istifadə edilməsi. 
ABŞ-ın Yaxın Şərq siyasətində Türkiyənin mövqeyinə nəzər saldıqda hazırda Türkiyə və ABŞ-

ın maraqlarının (regional sabitlik (ABŞ üçün İsrailin təhlükəsizliyi) və əməkdaşlıq, enerji 
ehtiyatlarına yiyələnmək, bütövlük və sabitliyi təmin etmiş bir İraq, beynəlxalq terrorun, Türkiyə 
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üçün xüsusilə PKK-nın bitməsi, nüvə silahlarının qarşısının alınması və regionun demokrati-
kləşdirilməsi) kəsişdiyi əsas bölgə kimi, şübhəsiz, Yaxın Şərqi qeyd etməliyik. Yaxın Şərqdə Tü-

rkiyə və ABŞ-ın üst-üstə düşən bir çox maraqları vardır. 
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BÖYÜK ORTA ŞƏRQ LAYİHƏSİ:HAZIRLANMA PROSESİ  
VƏ BAŞLICA MƏQAMLAR 

11 sentyabr hücumundan sonra beynəlxalq terrorizmin qarşısının alınması istiqamətində 
ortaya çıxan yeni dünya düzənində Amerika Birləşmiş Ştatları üçün Yaxın Şərq regionunun 
əhəmiyyəti daha da artmışdır. Bu çərçivədə, Böyük Orta Şərq Layihəsi olaraq bilinən " 
Genişləndirilmiş Orta Şərq və Şimali Afrika bölgəsi ilə birgə gələcək və tərəqqi üçün tərəfdaşlıq" 
layihəsi, demokratiya, insan hüquqları kimi universal anlayışlar baxımından bölgəni yenidən dizayn 
edən bir plan olaraq təqdim edildi. Bu məqalədə Böyük Orta Şərq Layihəsinin mənşəyi, onun 
meydana çıxması və tətbiq olunma prosesi, əhatə dairəsi və xüsusiyyətləri əks etdirilib. 
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Importance of Middle East region have more increased for the United States of America in the 

new world order that appeared on the focus of the prevention of international terrorism after the 

September 11 attacks. In this context "The Partnership for Improvement and a Common Future 

with Northern Africa Region and Expanded Middle East” which is known as "Greater Middle East 

Project" has been presented as a plan which was redesigned of the region in terms of universal 

concepts such as democracy, human rights. This article describes the origins of the Greater Middle 

East Project, its emergence and implementation process, scope and features. 
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Prezident Corc Buş (kiçik) və Yeni Mühafizəkar qrup tərəfindən hazırlanan və 
Genişləndirilmiş Orta Şərq coğrafiyasında demokratiya istiqamətində rejim dəyişikliyini nəzərdə 
tutan Böyük Orta Şərq Layihəsi bölgənin demokratikləşməsini arzu edən dövlətlər tərəfindən açıq 
bir şəkildə dəstəklənmişdir. Demokratik sülh yanaşmasına söykənən Böyük Orta Şərq Layihəsi 
(BOŞL), əslində bölgənin daxili siyasi, iqtisadi və ictimai strukturlarında radikal dəyişməsi nəzərdə 
tutmaqdadır. Prezident Bill Klintondan fərqli olaraq prezident Buş və qrupu, hərbi üsulları istifadə 
edərək, qısa müddətdə bölgənin demokratik çevrilməsini təmin etməyi qarşıya məqsəd qoymuşdur. 

BOŞL ABŞ-ın Soyuq Müharibə dövründən sonra açıqladığı Yeni Amerika Əsri Layihəsinin alt 
başlığıdır. 1990-cı illərin əvvəllərində ABŞ Tanzaniyada və Keniyada səfirliklərinin bombalanması 
ilə beynəlxalq terrorizmə qarşı siyasətlər hazırlamasının lazım olduğunu anlayaraq bu layihəni 
başlatmışdır.(1, s.157) Bu Şimali Afrikanın Aralıq dənizi sərhədlərindən başlayıb Hindistanın qərb 
sərhədlərinə qədər uzanan geniş bir ərazidə çoxu müsəlman olan ölkələrin siyasi, hüquqi, 
informasiya, təhsil, iqtisadiyyat, ictimai və təhlükəsizlik sahələrində dəyişiklik və çevrilməni 
hədəfləyən əhatəli bir layihədir. Ancaq BOŞL-un meydana çıxması və tətbiq olunması, bütün 
dünyanı sarsıdan və yeni bir dövrün başlamasına səbəb olan 11 sentyabr terror hadisələrindən sonra 
olmuşdur. Qlobal terrorizm ilə mübarizədə, klassik terrorla mübarizə üsulunun təsirli olmadığı 
aydın olunca, ABŞ qlobal terrorizmin mənbəyi olaraq gördüyü Yaxın Şərq bölgəsinə müdaxilə 
etmək məqsədi ilə bu layihəni canlandırmışdır. Əfqanıstan və İraqın işğalları ilə tətbiqə qoyulmuş 
olan layihənin rəsmi ağızlardan ilk elanı ABŞ-ın vitse-prezidenti Dik Çeyni tərəfindən 24 yanvar 
2004 tarixində İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda edilmişdir. (8, s.65-

66) 

Prezident Buş dövründə siyasətə istiqamət verən Yeni Mühafizəkarlar, ABŞ tərəfindən tətbiq 
olunan demokratiyanın bütün ölkələr baxımından ən ideal idarə üsulu olduğunu, dünyaya 
demokratiyanın, azadlığın yayılması lazım olduğunu və bu vəzifənin Tanrı tərəfindən, ABŞ-a 

verildiyini müdafiə etməkdədirlər. Bundan başqa keçmişdə Almaniya və Yaponiyaya necə azadlıq 
apardılarsa, indi də eyni vəzifəni, başda Orta Şərq olmaqla digər regionlarda həyata keçirilməsinin 
və SSRİ-nin süqutundan sonra, ABŞ-a meydan oxuyacaq bir güc oladığına görə, ABŞ liderliyində 
təkqütblü bir dünyanın qurulmasının vacib olduğubu iddia edirlər. Yeni Mühafizəkarlar, diktator 

rejimlərin hərbi müdaxilələrlə dəyişdirilməsini, müttəfiqlərinə, xüsusilə də İsrailə, hər cür dəstəyin 
verilməsini və ABŞ-ın xarici siyasətdə aktiv, müdaxiləçi bir rol alması lazım olduğunu müdafiə 
edirlər. Yeni mühafizəkarlar da İsrailin sağçı siyasətini dəstəkləyirlər. Fələstinə verdiyi dəstəyə görə 
problem yaradan Suriya, İran və Səudiyyə Ərəbistanındakı rejimlərin devrilməsini istəyirlər. (11) 

Buşun iqtidar dövründə ABŞ xarici siyasətinə istiqamət verən mühafizəkar seqmentə qarşı yeni 
liberal fikirlərin müdafiəçisi olan Ronald Eysmusun (Ronald Asmus) Kenet Polak (Kenneth 
Pollack) ilə birlikdə qələmə aldığı məqaləsində Böyük orta Şərq Layihəsi ilə əlaqədar əhəmiyyətli 
məlumatlar mövcuddur. Washington Post qəzetində 22 iyun 2003-cü ildə nümayiş olunan “Orta 

şərqin Neoliberal baxımdan ələ alınması” (The Neoliberal Take on the Middle East) adlı məqalədə, 
Orta Şərqin təhdidlərdən təmizlənilərək istənilən şəklə gələ bilməsi üçün tətbiq olunması lazım olan 
layihə NATO-nun soyuq müharibə dövründə SSRİ-yə tətbiq etdiyi layihənin bir bənzəri olmaq 
məcburiyyətindədir. İcra edilməli olan bu layihə uzunmüddətli tətbiq edilməyəcəkdir. Çünki güc 
tətbiq etməklə Orta Şərqi istənilən səviyyəyə gətirmək mümkün deyil. Ancaq iqtisadi, sosial, 
mədəni və siyasi baxımdan inkişaf etdirilmiş bir layihə Avropalı müttəfiqlərlə birlikdə tətbiq 
olunduğu təqdirdə Yaxın Şərqdə nəticə alına biləcəyi ifadə edilmişdir. 

Lobbi yaradılaraq universitetlərdə təhsil məqsəd ilə göstərilməsindən sonra siyasətçilər 
tərəfindən siyasi fikir olaraq qəbul BOŞL ordu tərəfindən də qəbul edilərək tətbiq edilən işğal planı 
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şəklini almışdır. ABŞ-ın bu layihəsində işi təşkil edəcək dövlət İsrail, model dövlət isə Türkiyə 
olacaq. Birləşmiş Ştatlar isə yalnız zəruri hallarda təşviq və ya təşkiletmə kimi müdaxilələrə cəlb 
olunacaq. Bu şəkildə ABŞ-ın 90-cı illərdə tez-tez tələffüz etdiyi Yeni Dünya Nizamı ilə əldə 
edəcəyi qlobal hakimiyyətin regional sahədə tətbiqi təmin edilmiş olacaq. ABŞ 1990-cı illərdə 
Sovet İttifaqının dağılmasından sonra dünya səhnəsində tək qalmış və Orta şərq bölgəsindəki 
fəaliyyətlərini genişləndirdi və bu fürsəti məşhur siyasətlər yaratmaqla bölgədə üstünlük qazanmaq 
üçün istifadə etdi. Bu siyasətlər Böyük Orta Şərq Layihəsini yaratdı.(4, s.11-12) 

 
BOŞL-un hazırlanma prosesi 
20-ci əsrin ikinci yarısından bəri, Amerika Birləşmiş Ştatları dünya siyasətinin səhnəsində əsas 

rol oynayır. ABŞ-ın regionda fəal rol oynaması və regiondakı tarazlığın dəyişməsi 1945-ci ilin sonu 

ilə üst-üstə düşür. İkinci Dünya müharibəsini qazanmış Amerika Birləşmiş Ştatları, iqtisadi və 
siyasi sahələrdə irəliləyişlərə, o cümlədən müharibənin mənfi nəticələrini aradan qaldırılmasına da 
nail oldu. Hətta o illərdə də ABŞ Yaxın Şərq neftində aktiv rol oynamağa çalışırdı. 1945-ci ildə 
Birləşmiş Ştatlar Səudiyyə neftinə nəzarətin təmin edilməsi məqsədilə, Prezident Ruzvelt və 
Səudiyyə Kralı arasında ilk saziş imzaladı. İran neftinin idarəsini təmin etmək üçün isə özlərinə 
mane olan Musəddiq hökümətini devirib Şah rejimini öz nəzarəti altına almışlar. Şah rejimindəki 
İranda, ABŞ ölkə neftinin böyük əksəriyyətini ələ keçirmişdir. Yaxın 20 il ərzində Yaxın Şərq 
neftinin 65 faizi Amerika şirkətləri tərəfindən idarə olunub. 

Soyuq Müharibə illərinin sonrakı dövrlərində ABŞ regionda fəaliyyətini azaltmalı idi. Bu 
dövrdə dünya düzəni bipolyar olduğu üçün siyasət də ABŞ və SSRİ arasındakı soyuq müharibəyə 
görə müəyyən edilməli idi. Bu mühitdə ölkələr hərbi, iqtisadi, ideoloji və siyasi əsaslara əsaslanan 
təhlükəsizlik siyasətinə riayət etməlidirlər. Ölkələr öz müdafiələrini artırmaq üçün bu iki gücdən 
birinin yanında yer almaq və NATO və ya Varşava Paktı qruplarına daxil olmaq məcburiyyətində 
qaldılar. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı kimi beynəlxalq sülhün qurulması məqsədi ilə qurulan 
təşkilatlar da bu dövrdə effektiv olmadı. ( 9, s.2-3) 

Sovet İttifaqının parçalanmasından sonra Soyuq Müharibə dövrü başa çatdı və ABŞ dünya 
siyasi məkanında yalnız qaldı. İndi yeni dünya düzəni mövcud idi. ABŞ prezidenti Corc Buşun 
1990-cı ilin avqust ayında etdiyi bir çıxışında ABŞ-ın Yeni Dünya Düzəni planladığını təsdiqlədi. 
Bu yeni rejim təhlükəsizlik narahatlığını azaltdığından ölkələr iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi və 
yeni beynəlxalq əlaqələr qurma imkanına sahibdirlər. Ancaq Soyuq Müharibə əsnasında ortaya 
çıxan, lakin böyük problemlərlə məşğul olunduğundan əvvəllər əhəmiyyət verilməmiş bir çox 
problemlər ortaya çıxdı. ABŞ-da belə problemlər ortaya çıxdı. ABŞ yeganə hakim güc idi və güclü 
iqtisadiyyata malik idi. Lakin, bu dünya hakimiyyətini təmin etmək üçün kifayət etmirdi. ABŞ da 
dünya üzərində hakim olmaq üçün dünyanın bir çox yerinə yerləşdirilmiş güclü orduya ehtiyac 
duydu. ABŞ belə bir ordunun həm siyasi, həm də iqtisadi gücünü artıracağını yaxşı hesabladı. 

Bu məqsədlərə nail olmaq üçün ABŞ, bütün dünya tərəfindən qəbul ediləcək ümumi bir 

düşmən yaratmışdır və təhlükəsizlik anlayışını qloballaşdırmışdır. Bu ümumi düşmən tək siyasi 
rejimi, şəxs, ərazi və ya ideologiya deyil. Düşmən siyasi cəhətdən dəstəklənən və günahsız insanlara 
yönəldilən "terrorizm"dir. (9) 11 sentyabr hücumlarını istifadə edərək, ABŞ bu ümumi düşməni 
bütün dünyaya qəbul etdirmiş və ona qarşı mübarizədə dəstəklərini almışdır. 

Böyük Orta Şərq Layihəsi, ABŞ-ın qlobal terrorizmin səbəb olduğu təhlükə və bununla bağlı 
gördüyü tədbirlərin nəticəsidir. 11 sentyabr hücumundan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının 
qanuni əsasları beynəlxalq sistemə hakim olmaq baxımından daha aktiv siyasətə gətirib çıxardı. "Bu 
yeni strategiya dünyaya geostrategik xərc-fayda analizlərinə görə bölüşdürən və Amerika 
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rəhbərliyinin strateji maraqlarında əvvəllər mühüm rol oynayan bəzi dövlətlərin bir düşmənini elan 
etmək kimi formalaşdırılmışdır.(5, s.21) 

Qırmızı Xətt adlı aylıq jurnalın xəbərində Amerikanın qlobal terrorla mübarizə siyasəti olaraq 
qəlul etdiyi Böyük Orta Şərq Layihəsinin mənşələrinin 1978-ci ildə Princeton Universitesində təşkil 
edilən bir konfrans olduğu iddia edilməkdədir. Ancaq layihə 11 Sentyabr hücumlarından sonra 
ictimaiyyətdə geniş yer tutmuşdur. Bu layihə Yaxın Şərq üçün yeni bir siyasi, iqtisadi və sosial 
həyat tərzini nəzərdə tutur. Böyük Orta Şərq layihəsi adlanan bu format, Amerikanın 11 sentyabr 
hücumundan bu yana tətbiq etdiyi və beynəlxalq aləmdə legitimləşdirməyə çalışdığı bir sıra 
tədbirləri ehtiva edir. 11 sentyabr hücumları qlobal terrorizmin çatdığı nöqtəni aşkara çıxarmışdır. 
ABŞ-ın bu dövrə qədərki terrorizmə qarşı müdafiə siyasətinin işləməyəcəyini göstərməkdə idi. 
ABŞ-ın bu hadisədən sonra terrorizm mövzusundakı rəftarı da müdafiədən hücuma doğru keçid 
şəklində olmuşdur. Terrorla mübarizədə təqib edilən strategiya sentyabrın 11-ə qədər daha yumşaq 
idi. Klinton administrasiyası alternativ qüvvələrin qarşısının alınmasına yönəldilmiş siyasəti 
izləmişdir. Terrorun beynəlxalq bir təhdid olduğu və nüvə-bioloji silah istehsalını təmin edəcək 
texnologiyaların yayılması ilə nəticələnə biləcək zərərlərin böyük olacağı qəbul edilsədə, bu 
mövzuda daha çox liberal siyasətlərin tətbiqi kontekstində yumşaq strategiyalar aparıldı. Bu dövrdə 
Klinton administrasiyasının tənqidçiləri Vaşinqtonun xüsusilə Yaxın Şərqdə ABŞ-a meydan oxuyan 

dövlətlərə qarşı lazımı siyasəti həyata keçirmədiyini irəli sürürlər. (5, s.27) Özü terror aktlarına 
məruz qalan ABŞ-ın Yaxın Şərq ölkələri üzərindəki nüfuzunun azalması, bu bölgələrdə dominant 
olmasına maneə törədə bilmədi və ABŞ-ın müdafiə yanaşmasından daha təcavüzkar və daha aktiv 
bir siyasətə keçməsinin əsaslarını hazırladı. 

11 Sentyabrın əhəmiyyəti üç nöqtədə özünü göstərir: Əvvəlcə dünyanın ən güclü ölkəsinin 
simasında beynəlxalq sisteminə qeyri-dövlət aktoru tərəfindən meydan oxunub. İkincisi, 
qloballaşmanın simvolu olan Amerika Birləşmiş Ştatlarını təhdid edən beynəlxalq terror, özü də 
fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi və təşkilatlanma modeli baxımından qlobal dünyanın bir 
nəticəsidir. Üçüncüsü də, bu hücumlar nəhəng bir güc olan ABŞ-ı öz evində vurmuş və Amerika 
xalqının təhlükəsizlik duyğularını dərindən sarsıtmışdır.(2, s.40) Bu, Amerikanın ilk transsərhəd 
işğalını qanuniləşdirdi. 11 sentyabr, Əfqanıstan hücumu, sonra İraqı ələ keçirmək planı üçün ABŞ-a 

çox real bir səbəb verdi. ABŞlı strateq Antoni Leyk, Corc Vaşinqton Universitetindəki nitqində 
Yaxın Şərqin işğalı ilə bağlı bir neçə bəhanə irəli sürdü; Orta şərqdə sülhün düşmənləri, etnik və 
dini zorakılıq şəklindəki köhnə təhdidlər, quldur dövlətlərin (rogue states) təcavüzkarlığı, kütləvi 

qırğın silahlarının yayılması, terrorizm, mütəşəkkil cinayətkarlıq. 2. Buş administrasiyası sözügedən 
maddələrə istinad edərək, Əfqanıstan və İraqı işğal etdi və Böyük Orta Şərq Layihəsini rəsmən 
tətbiq etməyə başladı. (6, s.51) 

ABŞ ümumi düşmənə qarşı, səmərəli mübarizə edə bilmək üçün ağcaqanadlarla tək tək 
çarpışmaqdansa bataqlığı qurutmağa qərar vermişdi. Bu bataqlıq isə ABŞ-a görə Mavritaniya'da 
İndoneziyaya qədər uzanan coğrafiyada olan 50 qədər müsəlman ölkələr idi. (1, s.158) 

RAND koperasiyası ( RAND Cooperation) adlı düşüncə quruluşu 88 səhifəlik Vətəndaş 
Demokratik İslam: Tərəfdaşlar, Resuslar və Strategiyalar (Civil Democratic Islam: Partners, 

Resources and Strategies) başlıqlı bir hesabat hazırlayaraq Buş rəhbərliyinə müsəlman ölkələrə necə 
nəzarət edəcəyini izah edirdi. (3) Raporda deyir ki, Amerikada siyasi islam qarşı üç məqsəd var. 

1) İslamın radikallaşmasını və yayılmasının qarşısını almaq, 
2) bunu edərkən Amerikanın İslama qarşı olmadığını ictimaiyyətə izah etmək, 
3) İslami ölkələrə iqtisadi, ictimai və siyasi olaraq kömək edərək onların inkişafına və 

demokratikləşməsinə yardım etmək. 
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Hesabatda dünya müsəlmanları dörd qrupa bölündü: fundamentalistlər, mühafizəkarlar, 
modernistlər və dünyəvilər. Bu qrupların insan hüquqları, demokratiya, azadlıqlar, qadın hüquqları, 
cinayət hüququ, təhsil, dində islahat və qərb dünyası kimi mövzulara qarşı dünyagörüşləri 
araşdırılmışdır. Hesabatda ümumiləşdirilmişdir: 

Fundamentalistlər: İslamın şiddətli, dağıdıcı, təcavüzkar tərəfin nümayəndələridirlər. Onlar 
demokratik dəyərləri və Qərb mədəniyyətini inkar edirlər. Qərbə, xüsusən də ABŞ-a düşmənçilik 
hiss edirlər. Radikal İslamın qanun və mənəvi dəyərləri tətbiq edəcək avtoritar dövlət hökumətinin 
tərəfdarıdırlar. Bu qrupun dəstəklənməsi müvəqqəti taktika istisna olmaqla, bir seçim deyil. 

Mühafizəkarlar: İslam dini qaydalarına sədaqətlə bağlı olsada təcavüzkar və zorakı deyildir. 
Onlar fundamentalistlərə nisbətən daha mülayim bir mövqeyə malik olmasına baxmayaraq, müasir 
demokratiya və Qərb dəyərlərini səmimiyyətlə qəbul etməyəcəklər. Bu qrup da, demokratik İslamın 
nümunəsi və keçid vasitəsi olmaq üçün uyğun deyil. Bu qrupla əlaqələrdə, dinc görünüş vermək ən 
yaxşısıdır. 

Modernistlər (Orta İslam); İslamın günümüzdəki sərt anlayış və tətbiqlərində əhatəli dəyişiklik 

edilməsi mövzusunda fəal şəkildə çalışırlar. Hz. Məhəmməd dövründəki tətbiqləri dəyişməz olaraq 
qəbul etdiyi halda, o günlərə aid ictimai və tarixi şərtlərin bu gün artıq etibarlı olmadığının da 
fərqindədirlər. Əsas dəyərlər; fərdi vicdanın üstünlüyündəb başqa bərabərlik və azadlığa əsaslanan 
cəmiyyətin anlayışıdır. Bu dəyərlər müasir demokratik prinsiplərə uyğun gəlir. Həm də İslam 
dünyasının qloballaşmanın bir parçası olmasını istəyirlər. Bu səbəblərə görə orta İslam demokratik 
İslam nümunəsi və vacib vasitələrdən ən uyğun olanıdır. 

Dünyəvilər: ictimai sahəni din və dövlət işlərinin ayrılmasına tərəfdar olduqlarına baxmayaraq, 
özəl sahəyə saldılar. Qərbə siyasət və dəyərlər baxımından ən yaxın qrupdur. Bu müsbət 
xüsusiyyətlərinə baxmayaraq, ümumiyyətlə yarı demokratik görünüşlü avtoritar bir quruluşu əsas 
alan dünyəvi qruplar, əksəriyyətlə solçu və təcavüzkar milliyyətçi ideologiyaları mənimsəmişlər. 
Buna görə də, ABŞ-ı dost kimi qəbul etmir; hətta içlərində ekstremal şəkildə Amerikaya düşmənlik 
bəsləyənlər belə var. İslam dünyası tərəfindən sevilmir və sözü eşidilən qrup da deyillər. Bu 
səbəblərlə dünyəvilər davamlı müttəfiq olaraq qəbul etmək uyğun olmaz. 

Hesabat Buş rəhbərliyinə İslam dünyasında müvəffəqiyyətli bir siyasət icra edə bilmək üçün 
bunları tövsiyə edir: Mülayim islamçıların yanında ol, onları dəstəklə, mühafizəkarlar qarşına alma 
ancaq qüsurlarını tənqid et, fundamentalistlərə qarşı mübarizə et və son olaraq, seçici olmaq şərti 
ilə dünyəviləri dəstəklə. ( 3, s. 25-46) 

Bu hesabatda ABŞ-ın Yaxın Şərq ölkələri barədə məqsədi və BOŞL-nin məzmunu aydın 
şəkildə göstərilir. ABŞ layihə ilə şərq bloku ölkələrini hədəf seçdi. Qərbdə Yaxın Şərq 
coğrafiyasının radikal cərəyanlar, terror təşkilatları, kütləvi qırğın silahları, narkotik, silah və insan 
alveri kimi xüsusiyyətləri vurğulanaraq ön plana çıxarılmaqda və buradakı rejimlərin demokratik 
olmadığına, insan hüquqlarının pozulduğuna diqqət çəkilmişdir. Ancaq bu səbəblərdən ötrü 
müdaxilə edilən hər hansı bir ölkədə nə demokratiya qurulmuş, nə də insan haqqlarına hörmət 
yarada bilmişlər. Nəticədə insan hüquqları, azadlıq, demokratiya kimi ifadələrin, ABŞ-ın 
siyasətlərini pərdələmək üçün istifadə etdiyi arqumentlərdən kənara getmədiyi görülməkdədir. 

BOŞL- un əhatə dairəsi və xüsusiyyətləri 
Böyük Orta Şərq Layihəsi çox böyük bir sahəsi olan çox sayda ölkəni əhatə edir. Sərhədləri 

şərqdə Orta Asiya və Monqolustan, qərbdə Mərakeş, Mavritaniya, şimalda Qafqaz və Türkiyə, 
cənubda Ərəb dünyasından Somaliyə qədər uzanır. Bu sərhədlər içərisində olan ölkələrin 
əksəriyyəti müsəlman olsa da, layihə bütün İslam ölkələrini əhatə etmir. Məsələn, Orta Asiya 
ölkələrindən Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Tacikistan layihə 
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əhatəsi xaricindədir. Eyni şəkildə, Balkan ölkələrindən Albaniya və Bosniya-Herseqovina, Afrika 

ölkələrindən Qana və Qambiya və Uzaq Şərq ölkələrindən İndoneziya, Malayziya və Banqladeş 
kimi müsəlman dövlətlər BOŞL xaricində tutulmuşlar Layihə bu coğrafi ərazidə 22 ölkəni əhatə 
edir. Bu ölkələr bunlardır: Mavritaniya, Mərakeş, Əlcəzair, Tunis, Liviya, Misir, Sudan, Livan, 
Fələstin, İordaniya, Suriya, İraq, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistanı, Bəhreyn, Qatar, Birləşmiş Ərəb 
Əmirlikləri, Oman, Yəmən, İran, Pakistan və Əfqanıstan. Qeyd etmək lazımdır ki, bu ölkələrin 
hamısı neft və təbii qaz kimi enerji mənbələrinə malikdir və ya bu enerji mənbələri nəql etmə 
xəttində yerləşir. ( 1, s.159) 

Layihənin orijinal halında Türkiyə hədəf ölkə olaraq əhatə daxilində ikən Türkiyənin reaksiya 
göstərməsi və NATO üzvlüyü, Aİ namizədliyi, dünyəvi və demokratik ölkə olma xüsusiyyətləri 
nəzərə alınaraq Türkiyə əhatə xaricinə çıxardılıb model ölkə mövqesinə gətirilmişdir. Keçmiş 
Mərkəzi Kəşfiyyət İdarəsi (MKİ) Yaxın Şərq mütəxəssisi Qraham Fuler Türkiyənin model ölkə 
olması barəsində bu fikri bildirmişdir: “Mən çox ümid edirəm. Çünki bu bölgədə ümumi olaraq 
Türkiyə qədər demokratik bir ölkə yoxdur. Ərəb ölkələrində deyil. Qafqazda deyil. Balkanlarda çox 
zəifdir. Yunanıstan xaricində çox zəif demokratik ölkələr var. Bu baxımdan Türkiyə özünü çox yaxşı 
bir model olaraq görə bilər.” 

Məşhur iqtisadçı və filosof Francis Fukuyama Türkiyənin model olması mövzusunda “Türkiyə 
o biri müsəlman ölkələrə müqayisədə müvəffəqiyyətli bir model meydana gətirmişdir. İslam dünyası 
üçün ən yaxşı model Türkiyədir.” şərhini etmişdir. (12) 

Böyük Orta Şərq layihəsinin coğrafiyasını araşdıracaq olsaq bölgə tarixin başlanğıc nöqtəsi 
sayılan yazının tapılmasından bu yana bir tərəfdən insanın meydana gətirdiyi mədəniyyətin beşiyi 
olmuş, digər tərəfdən dünyanın digər bölgələrində inkişaf edən mədəniyyətlərin yayılmasında 
qovşaq nöqtəsini təşkil etmişdir. Atlantik dənizindən Aralıq dənizinə və Aralıq dənizindən Hind 
Okeanına qədər olan əhəmiyyətli tranzit marşrutları bu bölgədədir. Cənubi Avropa, Şimali Afrika 
və Orta Şərqə sahili olan Aralıq dənizi, dünyanın ən əhəmiyyətli geostrateji dənizlərindən biridir. 
Aralıq dənizi demək olar ki, dünyanın mərkəzində yerləşir və enerji resurslarının təhlükəsizliyi 
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bununla yanaşı həm Şərq, həm də Qərb ölkələri ilə ticarətlə bağlı 
bu bölgəni keçən gəmilərin əksəriyyəti regionun iqtisadi və siyasi əhəmiyyətini artırır. (10, s.179) 

Böyük Orta Şərq Layihəsi ilə əhatə olunan ölkələrdə yaşayan insanların əksəriyyəti İslam 
dininə inanırlar. Müsəlmanlar Sünni və Şiə qrupuna bölünüb. Bölgədə çox sayda müsəlman əhalinin 
yanında İsrail, Livan, İraq və Suriyada yəhudilər və xristianlar da yaşayır. Yəhudilik, xristianlıq və 
islam üçün müqəddəs hesab olunan və üç din üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən Qüds də bu 
bölgədədir. 

Bölgənin ümumi xüsusiyyətləri savadsızlıq,yüksək təbii artım, miqrasiya, qeyri-demokratik 

rejimlər, terror mənbəyi olma, həll edilməmiş münaqişələrdir. Bölgədəki avtoritar rejimlərin 
siyasəti nəticəsində region geri qalır və gəlir səviyyəsi çox aşağıdır. Regionda yaşayan insanların 
üçdə birinin gəliri gündə iki dollardan azdır. Bölgədəki münaqişələr və müharibələr hələ də davam 
edir; Aralıq dənizinin iki tərəfi arasındakı iqtisadi dinamika arasındakı fərq artır. 

Regionun mənfi xüsusiyyətlərindən biri də demokratiya və insan hüquqları sahəsindəki 
çatışmazlıqlardır. Böyük Orta Şərq layihəsi ölkələri nəzərdən keçirildikdə, Qərb mənasında 
demokratiya ilə tam idarə olunan heç bir ölkə yoxdur. Bu gün dünyada böyük əks-səda doğuran 
ərəb üsyanlarının əsas səbəbi kimi də insanların demokratiya tələbləri göstərilir. 

ABŞ-a görə, regionda davam edən pis vəziyyət regionun düzgün idarə edilməməsinin 
nəticəsidir. Siyasi və iqtisadi vəziyyət baxımından pis vəziyyətdə olan Böyük Orta Şərq ölkələrinə 
baxmayaraq İsrail, mövcud olan bütün pis nümunələrə rəğmən fərqli xüsusiyyətləri özündə 
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birləşdirən yaxşı bir nümunədir.Yaxın Orta Şərqdə istehsal olunan ümumi ÜDM-nın 10%-i 

regionun ərazisinin 0.1%-ni təşkil edən ərazisi 20.8 min kv km əhalisi 8.8 mln olan İsrailin payına 
düşür.Etnik baxımdan nəzərdən keşirildikdə yəhudilərdə Sami xalqından gəlirlər. Qədim dövrlərdə 
ərəblər kimi qəbilələrdə yaşayan yəhudilər bu gün ərəblərlə çox fərqlənirlər. Xüsusilə, din, təhsil, 
demokratiya və daha çox mədəni vərdişlər baxımından fərqlənir. (7, s.116-119) 
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KXDR-nın NÜVƏ PROQRAMININ ŞİMAL-ŞƏRQ ASİYA REGİONAL 

SABİTLİYİ ÜÇÜN TƏHLÜKƏSİ 
Məqalə KXDR-nın nüvə proqramının müasir vəziyyətinə həsr olunmuşdur. Məqalədə Şimali 

Koreyanın və altı beynəlxalq vasitəçinin mövqeləri işıqlandırılmış, danışıqların cari vəziyyəti, 
həmçinin son danışıqlar raundu və danışıqlar aparan tərəflərin təklifləri nəzərdən keçirilmişdir. 
Müəllif tərəfindən bu problemin sülh və hərbi yolla həlli imkanlarının variantları açıqlanmış, 
Şimali Koreyanın nüvə proqramı ətrafında vəziyyətin inkişafının mümkün ssenariləri təklif 
olunmuşdur. 

Açar sözlər: Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyi, nüvə proqramı, psixoloji müharibə, 
beynəlxalq birlik, strateji əməkdaşlıq, böhran, sanksiyalar, neft sektoru, danışıqlar, nüvə obyektləri 
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NORTH KOREA'S NUCLEAR PROGRAM AS A THREAT TO REGIONAL 

STABILITY IN NORTH-EASTERN ASIA 
The article is devoted to the current situation around the DPRK’s nuclear program. The article 

highlights the positions of the North Korean side and the "six" international mediators, examines 

the current state of the negotiation process, as well as recent rounds of negotiations, proposals of 

the negotiating parties. The author examines the possibilities for peaceful and military solutions of 

this problem, suggests possible scenarios for development around the North Korean nuclear pro-

gram. 

Key words: International Atomic Energy Agency, nuclear program, psychological war, inter-

national society, strategic cooperation, crisis, sanctions, oil sector, negotiations, atomic objects 
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ƏSƏD HÖKÜMƏTİNİ İTİRMƏKLƏ TÜRKİYƏ NƏYI QAZANDI ? 

Məqalədə AK Partiya iqtidarı dövründə Türkiyə Suriya münasibətlərinin xarakteri təhlil edilir 
və xüsusən də, Ərəb Baharı sonrasında dramatik dəyişikliklərə uğrayan bu münasibətlərin Türkiyə 
Cümhuriyyəti üçün nəticələri analiz edilir.Məqalədə Tükiyənin Suriya istiqamətində son hərbi-
siyasi addımları ətraflı şəkildə işıqlandırılır,və hadisələrin sonrakı inkişaf ssenariləri haqqında da 
proqnozlar irəli sürülür. 

Açar sözlər: Ərəb Baharı,Yeni Osmanlıçılıq,Azad Suriya Ordusu,Yaxın Şərq 
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WHAT HAS TURKEY GAINED BY LOSING ASSAD REGIME? 

İn this article,the feature of Turkey-Syria relations during AK Party period is discussed and 

especially the results of the transformations of these relations which have changed dramatically 

after Arab Spring are analized.Moreover,Turkey’s recent military and political steps toward Syria 

are thoroughly illuminated and future developments of the events in Syria are predicted. 
Key words: Arab Spring,New Ottomanism,Free Syrian Army,Middle East 
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AVROPA İTTIFAQININ “QONŞULUQ” SİYASƏTİNDƏ  

ŞƏRQ TƏRƏFDAŞLIĞI AMİLLƏRİ 
İbadov E.Ş. məqaləsində "Avropa Birliyinin Qonşuluq Siyasəti və Şərq Tərəfdaşlığı faktoru", 

"Qonşuluq" konsepsiyasının mahiyyətinindən bəhs edir. Eyni zamanda, "Şərq Tərəfdaşlığı" ilə 
əlaqəsini ortaya qoyur. 

Müəllif həmçinin xüsusi nümunələrlə Şərq Tərəfdaşlığı ilə "Qonşuluq" prinsipinin üzvi 

birləşməsini göstərir, Məqalədə Şərqi Avropa ölkələri konsepsiyasına qoşulma prosesi, Şərq 
Tərəfdaşlığına daxil olmaq üçün qonşuların hər birinin mürəkkəbliyi və xüsusiyyətlərindən də bəhs 

olunur. 
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Ibadov E.SH. article "The Neighborhood Policy of the European Union and the Factor of the 

Eastern Partnership" and the essence of the Neighborhood Concept. At the same time, it shows the 
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The author also illustrates the organic combination of the Neighborhood Principle with the 

Eastern Partnership. The article deals with the process of joining the concept of Eastern Europe, the 

complexity and features of each of the neighbors to join the Eastern Partnership. 
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Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz regionunda rolu Rusiya və ABŞ-dan fərqli olaraq daha çox 
Cənubi Qafqaz ölkələrinə yardımı nəzərdə tutan siyasət üzərində mərkəzləşmişdir. 1990-cı illərin 
ortalarından başlayaraq Avropa İttifaqı regiona humanitar və texniki yardımlar etmiş və 2004-cü 
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ildə hər üç Cənubi Qafqaz ölkəsini Avropa Qonşuluq siyasətinə daxil etmişdir. Münaqişlərin həlli 
Yaxın Qonşuluq siyasətinilon başlıca prioritet məsələrindən biri kimi nəzərdə tutulsa da, Cənubi 
Qafqaz regionunda münaqişələrin həll olunmasında Avropa İttifaqının rolundan geniş danışmaq 
olmaz. Avropa İttifaqı konfliktlərin həllində daha çox regional əməkdaşlıq mexanizminə üstünlük 
vermişdir. 

2008-ci il Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra Cənubi Qafqazda yeni geosiyasi vəziyyət 
yaranmışdır. Bu vəziyyət Avropa İttifaqınıregional istiqamətdə yeni bir konsepsiyainkişaf 
etdirməyə sövq etmiş və nəticədə «Şərq Tərəfdaşlığı» Proqramı bu geosiyasi mühitin məhsulu 
olaraq təqdim edilmişdir. Avropa İttifaqı münaqişənin aradan qaldırılması istiqamətində fəallıq 
nümayiş etdirərək, Rusiya və Gürcüstan rəsmiləri arasında vasitəçilik missiyasını həyata keçirməyə 
başlamışdır. 2008-ci il avqust hadisələrindən sonra Cənubi Qafqaz Aİ-nin xarici siyasət 
fəaliyyətində prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu mənada Aİ-nin müstəqil «qlobal 
oyunçu» olmaq arzusu və Cənubi Qafqaz regionunda stabilliyin bərpasında fəallığı arasında 
paralellik tapmaq mümkündür. 

Avropa İttifaqının “Şərq Tərəfdaşlığı” təşəbbüsü Aİ xarici işlər nazirlərinin 26 may 2008-ci il 

tarixində Brüsseldə keçirilmiş görüşü zamanı Polşa və İsveç tərəfindən irəli sürülmüşdür. Təşəbbüs 
Şərqi Avropa Qonşuluq siyasəti ölkələri üçün vahid formatın təsis edilməsini nəzərdə tutur və 
Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan, Ukrayna, Moldova və Belarusu əhatə edir. (1). 7 may 2009-cu 

il tarixində Praqada Şərq Tərəfdaşlığı üzrə zirvə görüşü keçirilmişdir. Zirvə görüşündə sözügedən 
təşəbbüsün əsas məqsədləri və prinsipləri, həmçinin gələcək əməkdaşlıq prosesinin ümumi 
cizgilərini müəyyən edən Birgə Bəyannamə qəbul edilmiş və bununla da Şərq Tərəfdaşlığı 
təşəbbüsünə rəsmi səviyyədə başlanğıc verilmişdi. Avropa İttifaqı və hər bir tərəfdaş ölkə arasında 
daha sıx əlaqələrin yaradılması məqsədilə mövcud Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişləri əvəzinə 
yeni Assosiasiya Sazişlərinin imzalanması, tərəfdaş ölkənin Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv 
olduğu halda onunla azad ticarət zonasının yaradılması, tərəfdaş ölkələrin və Avropa İttifaqının 
enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi məqsədilə daha dərin əməkdaşlığın həyata keçirilməsi və s. 
planlaşdırılır. (2, s. 78). 

«Şərq Tərəfdaşlığı» planına altı postsovet ölkə - Ukrayna, Moldova, Belarus, Azərbaycan, 
Gürcüstan və Ermənistan daxil olunmuşdur. Proqramın əsas ideyası həmin ölkələri Avropa 
İttifaqına inteqrasiyasını təmin etmək idi. Avropa Qonşuluq Siyasətinin tərkib hissəsi olan bu 
ölkələr Avropa İttifaqı tələblərini yerinə yetirəcəkləri təqdirdə onlara azad ticarətə, yeni müştərək 
müqavilələrə, dövlət strukturlarındakı islahatlar üçün yardımlar alınmasına, Avropa İttifaqına 
mərhələli iqtisadi inteqrasiyaya, əlverişli viza müqavilələrinə (viza rejiminin sadələşdirilməsinə), 
fövqəladə halların qarşısının alınmasına, enerji təhlükəsizliynə və s. dair geniş imkanlar 
veriləcəkdir. 2007-2010-cu illər ərzində Aİ tərəfindən Azərbaycana 92 milyon avro, Ermənistana 
98,4 milyon avro, Gürcüstana 120,4 milyon avro, Moldovaya 209,7 milyon avro, Ukraynaya isə 
494 milyon avro məbləğində maddi vəsait ayrılmışdır. (79). Proqrama daxil olan ölkələrdən Belorus 
onun işində fəal iştirak etmir. Belə ki, Belarus hal-hazırda Rusiya ilə sıx əməkdaşlıq edir, Gömrük 
İttifaqı və digər inteqrasiya proseslərinin bir parçasıdır. Rusiya ilə ortaq dövlət yanaşmasında siyasi 
ittifaqları da mövcuddur. Avropa İttifaqı ilə gələcəkdə də sıx əməkdaşlıq etməsi gözlənilmir. Hətta 
Belarus prezidenti Lukoşenko ölkədə insan hüquqlarının pozulması baxımından Avropa İttifaqında 
arzulolunmaz şəxs kimi qəbul edilir, məkana çıxış imkanı yoxdu. Şərq Tərəfdaşlıq Sammitinin 
sonuncu Vilnüs samitində də iştirak etməmişdir.Bütövlükdə, bu ölkələrdən Gürcüstanın, 
Moldovanın və qismən də Ukraynanın fəallığından bəhs etmək mümkündür. Ermənistan isə xarici 
siyasətdə Rusiyanın təsirində qaldığından və bu ölkənin Cənubi Qafqaz regionundakı "for-postu" 
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mövqeyindən çıxış etdiyi üçün Proqrama adekvat cavab verməmişdir. (3, s.4). 

Azərbaycanın mövqeyinə baxsaq onu qeyd edə bilərik ki, Azərbaycan Şərq Tərəfdaşlığı 
planına Avropa İttifaqına inteqrasiyanın növbəti mərhələsi kimi görmür. Çünki Şərq Tərəfdaşlığına 
üzv olan ölkələr bu plana Avropaya inteqrasiyanın növbəti mərhələsi kimi baxırlar ki, bu da 
yanlışdır. Çünki plan sadəcə iqtisadi, ticarət məsələlərində əməkdaşlığı nəzərdə tutur. Planda sərbəst 
ticarət zonalarının yaradılması nəzərdə tutulsa da bu yanaşma Azərbaycana sərf etmir. Belə ki, 
Azərbaycanın əsas ixracatı neft və qaz məhsullarıdır ki, artıq geniş bazarlara çıxış imkanı təmin 
olunmuşdur. Azərbaycan Ümumdünya Ticarət Təşkilatına daxil olsa iqtisadiyyatda bəzi sektorları 
itirə bilər, xüsusilə bank, sığorta, kənd təsərrüfatı sahələrini. Azərbaycanın yanaşması ikili və 
strategiya sahəsində prioritet milli maraqlara uyğun əməkdaşlığın qurulmasıdır. 

Tərəfdaş dövlətlərlə Avropa İttifaqı arasında Assosiasiya Sazişi lahiyələrində Avropa İttifaqı 
ölkələri ilə viza rejiminin sadələşdirilməsi və readmissiya sazişlərinin bağlanması məsələsi də öz 
əksini tapıb. ŞT ölkələri arasında Ukrayna, Moldova ilə bu məsələ artıq öz həllini tapıb.Hətta 
Cənubi Qafqaz ölkəsi olan Gürcüstan və Avropa İttifaqı arasında 2010-cu ildə viza rejiminin 
sadələşdirilməsi barədə saziş imzalanıb.(4.,s.4)Sadələşdirilmiş viza hüququndan iş adamları, 
tələbələr, ixtisasını artırmaq istəyən şəxslər, Avropada qohumu olanlar, jurnalist və digər peşə 
sahibləri istifadə edə bilərlər. Bəs Azərbaycan bu addımı niyə atmır, problemlər nədən ibarətdir? 
Viza rejiminin sadələşdirilməsi-viza alınması üçün tələb olunan sənədlərin sayının minimuma 
endirilməsini, müəyyən qrup insanların viza üçün tələb olunan rüsumdan azad edilməsini, uzun 
müddət qüvvədə olan çoxsaylı vizaların verilməsi imkanını, həmçinin diplomatik pasportlara malik 
insanların viza öhdəliklərindən azad olunmasını nəzərdə tutur. Aİ ilə Azərbaycan arasında viza 

rejiminin sadələşdirilməsi üçün əsas tələblər sərhədlərin təhlükəsizliyi və idarə olunmasının 
təkmilləşdirilməsi, miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsi və readmissiya sazişlərinin 
imzalanmasından ibarətdir. (5, s. 9). Əsas tələblərdən olan sərhədlərin təhlükəsizliyi əsas 

problemlərdən biridir. Azərbaycan sərhədlərinin təhlükəsizliyini tam təmin etdiyi halda viza ilə 
bağlı məsələni önə çəkə bilər. Digər tərəfdən Azərbaycan heç bir ölkə ilə readmissiya sazişlərini 
bağlamayıb. Readmissiya - başqa ölkələrə qeyri-qanuni miqrant kimi gedən və ya orada yaşayan 
vətəndaşların qaytarılması ilə bağlı dövlətlərin üzərinə öhdəlik qoyur. Readmissiya sazişi viza 
liberallaşmasının tətbiqində əsas elementdir və Azərbaycan readmissiya sazişlərinin bağlanmaması 
fikrindən əl çəkmədikcə vizaların liberallaşmasından danışmaq olmaz. Azərbaycanın readmissiya 
sazişlərini imzalamamasi səbəbini isə Azərbaycanın arzuolunmaz şəxslərin, xüsusilə jurnalistlərin 
gəlişinin istənilməməsi ilə izah etmək olar. Lakin son proseslər bu sahədə xeyli irəliləyişlərin 

atıldığını göstərdi. 
2013 noyabrın 19-da “Şərq tərəfdaşlığı”nın Vilnüsdə keçirilən III zirvə toplantısı çərçivəsində 

Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında viza rejiminin sadələşdirilməsi haqqında saziş imzalanıb. 
Sənədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, Avropa İttifaqı tərəfindən isə Litva 
xarici işlər naziri Linas Linkyaviçyus ilə Avropa İttifaqının genişlənmə və Avropa qonşuluq siyasəti 
üzrə komissarı Ştefan Füle imza atıblar. Saziş tərəflər arasında bu ilin iyulunda paraflanıb. Sənədə 
əsasən müəyyən kateqoriyadan olan şəxslərin viza alması proseduru sadələşdirilir, viza üçün rüsum 
və tələb olunan sənədlərin sayı azaldılır. Qeyd edək ki, sənəd gələn il Azərbaycanla Avropa İttifaqı 
arasında readmissiya haqda saziş imzalandıqdan sonra qüvvəyə minəcək.(6, s.1-119) 

Viza rejiminin sadələşdirilməsi Azərbaycandan Avropaya, o cümlədən Avropadan 
Azərbaycana səfərlərin intensivliyini artıracaq. Bu müsbət şəkildə öz töhfəsini verəcək. Vizanın 
alınması üç aydan altı aya qədər uzadılıb, eyni zamanda təqdim olunacaq sənədlərin, rüsumun 
sadələşdirilməsi və aşağı salınması nəzərdə tutulub. Xüsusi kateqoriyalarda qısa zaman ərzində 
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vizanı əldə edə bilmək imkanı olacaq. Eyni zamanda vizanın prosedura tətbiq olunması Avropa 
İttifaqının tətbiq etdikləri qanunların Azərbaycan tərəfindən saxlanma prosesidir. Ehtimal ki, yaxın 
vaxtlarda biometrik pasportların tətbiqi geniş vüsət alacaq. Vizanın sadələşdirilməsi təhsil, turizm 
sahəsində, eyni zamanda iki ölkə arasında ictimaiyyət səviyyəsində inteqrasiyanı gücləndirəcək və 
möhkəmləndirəcək. Bu o deməkdir ki, insanların bir- biri ilə münasibət imkalarının 
formalaşmasında daha geniş imkanlar yaradacaq. 

«Şərq Tərəfdaşlığı» Proqramı qeyd edildiyi kimi, geosiyasi zərurətdən irəli surulmüşdür. Bu 
layihə 2003-ci ildə qəbul edilən «Avropa Qonşuluq Siyasətinin» genişləndirilmiş forması kimi 
düşünülmüşdür. 

Şərq Tərəfdaşlığı Proqramının Qonşuluq Siyasəti Proqramından fərqi nədədir? Axı adı çəkilən 
dövlətlər onsuz da qonşuluq siyasətində təmsil olunublar, belə isə yeni proqramın irəli sürülməsi 
zərurəti nədən yaranıb? 

Onlarca dövlət daxildir və bəzən bu çərçivədə əməkdaşlıq simvolik xarakter daşıyır. Məsələ 
burasındadır ki, Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı Qonşuluq Siyasəti Proqramndan daha üstün layihə 
sayılır. Qonşuluq siyasətinə Avropa Birliyi «5+1» qrupuna daxil olan dövlətləri irəli çəkməklə 
onlarla daha sıx əməkdaşlığa ümid edir. Avropa Birliyinin liderləri Şərq Tərəfdaşlığı Proqramı 
çərçivəsində «5+1» məkanında islahatların sürətlənəcəyinə və quruma daha çox yaxınlaşacağına 

inanırlar. Avropa Birliyi Şərq Tərəfdaşlığı Proqramına daxil olan ölkələr üçün viza rejiminin 
yumşaldılmasını, ticarət məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasını və enerji əməkdaşlığını 
genişləndirməyi nəzərdə tutub. 

Şərq Tərəfdaşlığında məqsəd tərəfdaşları Avropa İttifaqına daha da yaxınlaşdırmaq, sabitlik, 
yaxşı idarəçilik və iqtisadi inkişafı təşviq etməkdir. Bu təşəbbüs demokratiya, qanunun aliliyi, insan 
hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmət, bazar iqtisadiyyatı və davamlı inkişaf kimi ümumi 
dəyərlərə əsaslanır. Şərq Tərəfdaşlığı iki yanaşmadan ibarət olan prosesdir. 

1. İkitərəfli əməkdaşlıq xətti ilə Avropa İttifaqı son nəticə kimi onunla Assosiasiya Sazişinin 
imzalanmasına yönəlmiş yeni müqaviləyə əsaslanan münasibətlərin qurulmasını təklif edir. 

Tərəfdaşlıq Avropa İttifaqının iqtisadiyatına tədrici inteqrasiyanı daha da təşviq edəcək, dərin və 

hərtərəfli azad ticarət məkanının qurulması ilə nəticələnəcəkdir. 

2. Çoxtərəfli əməkdaşlıq xətti ilə ŞT Avropa İttifaqı qanunvericilik və standartlarını təqdim 

etmək, islahatlar sahəsində təcrübə və ən uğurlu praktika mübadiləsi aparmaq məqsədilə yeni forum 

təqdim edir. Bütün tərəfdaşlar arasında əlverişli mübadilə təmin etmək üçün demokratiya, yaxşı 
idarəçilik, sabitlik, iqtisadi inteqrasiya və Avropa İttifaqı siyasətlərinə uyğunlaşma, enerji 
təhlükəsizliyi və insanlar arasında əlaqə məsələlərini əhatə edən 4 tematik ekspert platformaları 
təsis edilmişdir. Çoxtərəfli əməkdaşlıq xətti altı aparıcı təşəbbüslə dəstəklənir (inteqrə edilmiş 
sərhəd idarəçiliyi proqramı, Kiçik və Orta Müəssisələr mexanizmi, enerji təchizatının çoxşaxəli 

inkişafı, reqional elektrik enerjisi bazarları; enerjidən səmərəliyinin artması və bərpa olunan enerji 

mənbələrindən istifadənin artması, təbii və süni fəlakətlərin qarşısının alınması və onlara hazırlıq; 
ətraf mühitin yaxşı idarə olunmasının təbliği (7). 

 

Şərq Tərəfdaşlığı siyasəti Cənubi Qafqaz və qonşularının dərindən sarsan 2008-ci il Rusiya-

Gürcüstan müharibəsindən sonra gözlənilməz bir dəstək görmüşdür. 5 gün davam edən müharibə 
önəmli ölçüdə geriləməyə səbəb olsa da, başqa şəkildə reallaşması daha çox zaman alacaq 
Dərnəklər Razılaşması ilə Dərin və Əhatəli Sərbəst Ticarət Anlaşması (Association Agreements and 
Deep and Comprehensive Free Trade Agreements-DCTFA) kimi layihələrin həyata keçirilməsinə 
imkan vermişdir. Hər üç ölkə Dərnəklər Anlaşmasını, Gürcüstan və Ermənistan isə DCFTA-ni 
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müzakirə etməkdədir. Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmayan Azərbaycan hələ DCFTA-nı 
müzakirə edəcək pozisiyada deyil. Eyni zamanda bu üç ölkə viza rejiminin asanlaşdırılmasını 
müzakirə edərkən Azərbaycanla isə viza sərbəstləşdirilməsi məsələsi müzakirə olunur. 

Gürcüstan Avro-Atlantik təşkilatlara üzvlüyünü öncəlik olaraq davam etdirərək, regionda ən 
çox islahatlar edən ölkə rekordunu da əlində saxlamaqdadır. Eyni zamanda Cənubi Qafqazda gücün 
sülh yolu ilə transferini də həyata keçirən yeganə ölkə hesab edilə bilər. Rusiya və İranla çox yaxın 
iqtisadi, siyasi və təhlükəsizlik münasibətləri olan Ermənistan Moskva ilə bu münasibətləri davam 
etdirdiyi halda son bir neçə ildən bəri Avropa İttifaqı ilə olan bağlarını da qüvvətləndirməyə 
çalışmaqdadır. Azərbaycan balanslı xarici siyasət yeridərək Avropa İttifaqı ilə müxtəlif sahələrdə 
daha geniş əməkdaşlığa marağını ifadə etmişdir. Hal-hazırda bu münasibət enerji sahəsində 
dərinləşmiş durumdadır və Avropanın qaz ehtyacını qarşılayacaq olan Azərbaycanın Şah dəniz II 
qaz sahəsi eyni zamanda Trans-Xəzər boru xəttinin reallaşmasında açar rola malikdir. (8, s. 7). 

Tərəfdaş ölkələrin ortaq bazarı qarantiya altına almaları üçün iqtisadi, sosial, siyasi, hüquqi 
kriteriyalar ilə üzləşməsi lazımdır. Son üç ildir Ermənistan Avropa İttifaqı ilə Sərbəst Ticarət 
Razılaşmasınının bağlanması məqsədilə müzakirələr aparmış və demək olar ki, prosesin 6 
mərhələsini tamamlamışdır. Ancaq 3 sentyabr 2013-cü ildə sürpriz bir şəkildə Ermənistan 
parlamentində səsvermə və referendum keçirilmədən Sarkisyan Rusiyanın liderliyi altında Gömrük 
İttifaqına (Gİ) daxil olacağını açıqlamışdır.Aİ-Ermənistan dialoqunun davam etdiyi müddətdə 
Sarkisyanın bu açıqlaması Qərb bloku ölkərində təəccüb doğurmuşdur. 

Hüquqi olaraq Ermənistan həm Gömrük İttifaqına, həm də Aİ Sərbəst Ticarət Razılaşmasına 
(STR) eyni anda tərəf ola bilməz. Çünki Gİ-nın ortaq xarici ticarət siyasəti buna imkan 
verməməkdədir. Belə ki, Rusiya liderliyində qurulmuş Gİ-na üzv olan ölkələrin öz xarici ticarət 
siyasətlərini yaratmaları mümükün deyildir. Aİ-nın başqa bir Gİ-na üzv dövlətlər STR-nı 
imzalaması söz mövzusu ola bilməz. 

Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində özünə ən yaxın qarantiya dövlət olaraq Rusiyanı 
görür. Qısa müddət ərzində Aİ-nın Ermənistana Dağlıq Qarabağ mövzusunda təhlükəsizliyi təmin 
etmə potensialına sahib deyildir. Belə ki, Aİ-nın təhlükəsizlik qarantiyası olmaqdan çox iqtisadi 
faydalara əsaslanan siyasətə sahib olan bir aktor olduğu məlumdur. Aİ iqtisadi inteqrasiyanı siyasi 
istiqrar üzərində qurmuşdur. Bu yanaşmadan baxdığımızda Ermənistanın təhlükəsizlik problemini 
daha önəmli görüb Avropa bazaralarından imtina etmiş olma ehtimalı daha çoxdur. Eyni zamanda 
Rusiyanın Ermənistan torpaqlarında hərbi qüvvəsinin yerləşməsi və Ermənistanın bu bazaların 
2044-ə kimi qalmasını nəzərdə tutan razılaşmanı imzalaması təhlükəsizlik sahəsində Rusiyaya 
söykəndiyini göstərir. (9). 

Gİ-na daxil olmasının ikinci səbəbi Ermənnistanın iqtisadi problemlərindən qaynaqlanır. 
Ermənistan regionda iqtisadi baxımdan daha zəif ölkədir. Rusiya isə iqtisadi gücünü hər il 
artırmaqdadır. Bu səbəbdən Rusiya Ermənistan üçün ən böyük ticarət ortağıadır. Təbii qaz 
sahəsində Rusiyadan asılı ölkədir. (10.,s.4). 

Üçüncü səbəb Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupunda həmsədr ölkə olaraq Ermənistanın 
maraqlarını qorumasıdır. Bu səbəbədən Ermənistanın Rusiyanın ATƏT Minsk qrupundakı 
pozisiyasından yararlanmaq istəyinin olması ehtimalı vardır. 
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Məqalədə həmçinin, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ məsələsi, həmçinin 
Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiyadakı münaqişələrin həllində Avropa Birliyi və Rusiya 
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The article also discusses the role of the European Union and the Russian Federation in 

resolving the Nagorno-Karabakh problem of the Republic of Azerbaijan, as well as in resolving the 

Georgian-Abkhazian and South Ossetian conflicts. 

Key words: Conflict, region, geopolitics, global, interests, struggle, the Caucasus, alliance, re-

lations, states. 

 
Cənubi Qafqaz regionu geosiyasi mövqeyi baxımıından qlobal və regional güclərin diqqət 

mərkəzində olmuşdur. Məhz bu səbəbdən regionda marağı olan qüvvələr arasında daim nüfuz 
mübarizəsi getmiş və getməkdədir. Nəyə görə Cənubi Qafqaz bu qədər önəmlidir və beynəlxalq güc 

mərkəzlərinin mübarizə predmetinə çevrilir? Bu sualın cavabını bir neçə nüansla aydınlaşdırmaq 
olar. 

Cənubi Qafqazın əlverişli geostrateji mövqeyi – Bu nüansı hər bir güc mərkəzi üçün ayrıca 
izah etmək lazımdır. İlk öncə bu regionun taleyinə ən çox təsir göstərmiş Rusiyadan başlayaq. 
Rusiya üçün regionun mövqeyi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Çünki Rusiya hələ I Pyotrun vaxtından 
etibarən Orta Asiya, İran və Yaxın Şərqə doğru imperiyanı genişləndirmək üçün Cənubi Qafqaza 
dayaq nöqtəsi kimi baxırdı. Rusiyanın Cənubi Qafqazda söz sahibi olması onun gələcəkdə Yaxın 
Şərqə, İrana və Mərkəzi Asiyaya doğru genişlənməsini qarantiləyir. Həmçinin Rusiya Türkiyəni də 
bu region vasitəsilə nəzarət altında saxlaya bilir. Qlobal maraqları olan bir güc mərkəzi üçün məhz 
belə bir region böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmçinin son dövrlərdə baş verən hadisələr - İraqın 
ABŞ tərəfindən işğalı, Orta və Yaxın Şərqdə inqilab dalğasının yayılması keçmiş SSRİ-nin 

müttəfiqi olan bu dövlətləri Rusiyanın təsir dairəsindən çıxarmışdır. Elə bu səbəbdən son Suriya 
böhranında Rusiya koalisiya qüvvələrinin Suriyaya hərbi müdaxilə barədə müzakirələrinə sərt 
mövqe nümayiş etdirmiş, məqsədinə, demək olar ki, nail olmuşdur. SSRİ-nin dağılmasından sonra 
Qafqazın Rusiya üçün əhəmiyyəti daha da artmışdır. Qara dənizin sahillərində 4 müstəqil dövlət 
meydana çıxmışdır (Rusiya, Moldova, Gürcüstan və Ukrayna). Rusiya Qara dənizdə Odessa, 
Manipul, İllisevk, Xəzər dənizində Bakı və Türkmənbaşı-Krosnavadsk kimi əhəmiyyətli olan 
limanlarını itirmişdir. Beləliklə, SSRİ vaxtında Qara dəniz və Xəzər dənizi sovet dənizi idisə, hal-
hazırda Qara dəniz Avropa dənizi, Xəzər dənizi isə Avrasiya dənizidir. (1, s. 22). Elə bu səbəblərə 
görə də Rusiya getdikcə Cəqnubi Qafqaza qarşı daha aqresivləşir. Cənubi Qafqaz dövlətlərinin hər 
hansı “xoşagəlməz” addımlarına sərt reaksiya verir. Gürcüsatnın NATO və Avropa İttifaqına üzv 
olmağa hazırlaşmasına göstərdiyi reaksiya bunu bariz nümunəsidir. 

İkinci olaraq Cənubi Qafqaz Avropa İttifaqı üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Avropa 
İttifaqının Şərqə doğru genişlədiyi bir şəraitdə Qafqazdakı rəqabətdə Avropa ilə Rusiyanın 
maraqlarını toqquşduğundan Qafqazda nüfuz sahibi olmaq Avropanın regionda Rusiyanı 
qabaqlamağına səbəb olardı. Çünki Rusiyaya qarşı münasibətdə Cənubi Qafqaz dövlətləri etibarlı 
müttəfiqdirlər. (Ermənistanı çıxmaq şərtiylə). Rusiya, İran, Türkiyə və Orta Asiya arasında yer alan 
və Xəzərə böyük ölçüdə sahili olan region əhəmiyyətli bir geostrateji mövqeyə malikdir. 
McKinderin ”Heartland” nəzəriyyəsinə görə dünyanın mərkəzində yer alan regionda hakimiyyət 
qurabilən dünyanı da idarə edəcəkdir. Qafqaz və Orta Asiya bu nəzəriyyənin predmetini təşkil 
etməkdədir.Məhz bu nöqteyi-nəzərdən baxdığımızda Qafqazın Avropa üçün əhəmiyyət kəsb 
etməsinə bir neçə tərəfdən yanaşmaq olar. 

Önəmli nüans odur ki, Cənubi Qafqazın enerji yataqlarıdır. Cənubi Qafqaz, xüsusilə Xəzər 
regionu 200 mld barel neftlə İran körfəzindən sonra dünyanın ikinci neftlə zəngin bölgəsidir.Düzdür 
Rusiya üçün enerji yataqlarının bolluğu elə bir əhəmiyyət kəsb etməsə də, bu enerjinin Qərbə 
getməsinə qarşıdır. Çünki Rusiya Avropanın enerji ehtiyacının böyük qismini təmin edir və 
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altenativ enerji layihələrinin meydana çıxması Rusiyanın payının azalması deməkdir. Məhz buna 
görə də Rusiya Nabukko layihəsinə sərt münasibət göstərmiş, tezliklə Cənub axını layihəsini 
reallaşdırmışdır. 2012-ci ilin dekabrında Cənub axını layihəsinin təməli qoyuldu. Bu layihənin 
2015-ci ilin sonunda nəticələnməsi gözlənilir. Dəyəri 40 mld avro, illik həcmi isə 63 mld kub 
metrdir. Avropa üçün isə Cənubi Qafqazın-Azərbaycanın enerji mənbələri Rusiya 
monopoliyasından qurtulmağın bir altenatividir. Lakin Nabukko layihəsinə Türkmənistan və İranın 
qoşulmaması Azərbaycanın da təkbaşına bu layihənin tələblərinə cavab verə bilməməsi nəticəsində 
hələlik Nabukko layihəsi öz aktuallığını itirmişdir. 

Bütün bunlardan Cənubi Qafqazın xüsusilə Rusiya və Avropa İttifaqı üçün önəmi bir daha 
aydın olur. Avropa İttifaqı regiona yeni daxil olan güc olsa da təsir mexanizmləri güclüdür. Bunun 
əksinə Rusiya regionda əsas söz sahibi olan dövlət olaraq onu əlində saxlamaq üçün demək olar ki, 
hər vasitədən istifadə edir. 

Regiondakı münaqişələrin həll olunmasında Avropa İttifaqının iki prinsipial siyasət aləti var: 
Avropa Komissiyası tərəfindən həyata keçirilən və inkişaf edən Avropa Qonşuluq Siyasəti və 
Avropa İttifaqı Şurasının mandatı altında fəaliyyət göstərən Avropa İttifaqının Cənubi Qafqazdakı 
xüsusi nümayəndəsi. Avropa İttifaqının hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində və regionlarında 
(Əfqanıstan, Bosniya və Hersoqovina, Afrika Birliyi, Mərkəzi Asiya, Kosovo, Cənubi Qafqaz və 
Gürcüstanda münaqişə bölgəsi, Cənubi Aralıq dənizi regionu və Sudan) 10 Xüsusi Nümayəndəliyi 
fəaliyyət göstərir. Aİ Xüsusi Nümayəndəliyi ittifaqın regionlar üzrə maraqlarını və siyasətini təşviq 

edir və sülh, stabillik və qanunun aliliyi prinsiplərinin gücləndirilməsində aktiv rol oynayır. 2003-cü 

il iyulun 7-də Avropa İttifaqı Cənubi Qafqaz üzrə Xüsusi nümayəndəsinin-cənab Heikki 
Talibitiyenin təyin edilməsi təşkilatın regionda fəaliyyətinin artmasını göstərən addım kimi 

qiymətləndirilməlidir. (2, s. 3). O 2006-cı ilin martında Piter Semnebi ilə əvəz olunmuşdur. Xüsusi 

Nümayəndəliyin fəaliyyət istiqamətləri ittifaqın regional maraq və siyasi hədəfləri nəzərə alaraq 
regiondakı hökumətlər, parlamentlər, digər siyasi aktorlar, vətəndaş cəmiyyəti ilə əlaqələrin 
genişləndirilməsi, region ölkələrinin ortaq təhlükəsizlik təhdidləri, terrorizmlə mübarizə, qeyri-
qanuni ticarət və regionun ortaq maraq dairəsinə daxil olan məsələlər üzrə əməkdaşlığa təşviq 

edilməsi, beynəlxalq hüquq prinsipləri əsasında münqaişələrin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq və 
sülh yolu ilə həll variantının BMT, ATƏT və Minsk qrupu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində daha da 
asanlaşdıırlmasını təmin etmək və s. təşkil edir. 

Avropa İttifaqı Şurası Filipp Leffortu Cənubi Qafqaz və Gürcüstandakı münaqişə üzrə Avropa 
İttifaqının Xüsusi Nümayəndəsi təyin etmişdir. İttifaqın Xarici İşlər və Təhlükəsizlik siyasəti üzrə 
təmsilcisi Katerin Eşton tərəfindən irəli sürülən təklifə əsaslanan qərara görə F.Leffort ilkin 
mərhələdə 1 sentyabr 2011-ci ildən 30 iyun 2012-ci ilə qədər olan dövrdə fəaliyyət göstərmişdir. O, 
31 avqust 2011-ci ilə qədər Gürcüstandakı münaqişə üzrə Xüsusi Nümayəndə Pierre Morel və 28 
fevral 2011-ci ilə qədər Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndə Piter Semnebini əvəz etmişdir. 25 
iyun 2012-ci ildə Xüsusi Nümayəndəliyin mandatının daha 12 ay müddətinə uzadılması haqda 
Avropa Komissiyası qərar qəbul edilmişdir. 

Artıq XXI əsrin ilk onilliyində Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələri olduqca qarışıq bir 
hala gəlmişdi. Bir tərəfdən münaqişələr osetinlər və abxazların simasında etnik bir münaqişə kimi 
görünsə də, digər tərəfdən Rusiyanın münaqişələrin mərkəzində olması, münaqişənin etnik tərəfini 
arxa plana keçirir və münaqişənin daha çox Rusiya və Gürcüstan arasında mübarizə obyektinə 
çevrilməsinə səbəb olur. (40, s. 185-190). ABŞ və Rusiya arasındakı qlobal qarşıdurmanın da bu 
etnik münaqişələrdə açıq bir şəkildə öz əksini tapması Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişələrini 
daha başqa istiqamətlərə yönəltməkdədir. Bunlara istinadən demək olar ki, 2004-2008-ci illərdə 
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ABŞ dəstəkli Tiflis hökuməti ilə Rusiyanın qarşı-qarşıya gəlməsi, əslində Rusiya və ABŞ-ın 
Qafqazdakı nüfuz mübarizəsinin muxtar gürcü bölgələrinin-Cənubi Osetiya və Abxaziya üzərindən 
getdiyini demək olar. (3, s. 307-312). 

Rusiyanın ardınca Nikaraqua və Venezuela da Cənubi Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini 
tanıyan dövlətlər oldu. Rusiya bu qərarı ABŞ və Avropanın onu qınamalarına baxmayaraq qəbul 
etdi. Bunun başqa bir səbəbi təbii ki, Kosovo məsələsi idi. Rusiya Abxaziya və Cənubi Osetiyanın 
müstəqilliyini tanımaqla bir növ Qərbin Kosovanın müstəqilliyini tanımasına qarşılıq vermiş oldu. 
Artıq bundan sonra Rusiyanın nəzərində Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişəli bölgə statusundan 

çıxdı. Çünki onlar “müstəqil” dövlətlər idi. 
Avropa İttifaqının Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə gəldikdə isə 

onu demək olar ki, Avropa İttifaqının siyasi mənada Cənubi Qafqazda hər hansı bir rolu olmamışdır 
(2008-ci ilə qədər). Gürcüstan-Rusiya müharibəsində vasitəçilik cəhdləri və atəşkəs müqaviləsinin 
imzalanmasına nail olması baxımından artıq Avropa İttifaqının da Cənubi Qafqazda siyasi bir fiqur 
olduğunu demək olar. Avropa İttifaqı indiyə qədər daha çox iqtisadi proqramlarla Cənubi Osetiya 
və Abxaziya münaqişlərinin həll olunmasına çalışırdı. 26 avqust 2008-ci ildə Rusiyanın Cənubi 
Osetiya və Abxaziyanın müstəqilliyini tanımasına Avropa İttifaqı sərt münasibət göstərmiş, 
Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün qorunmalı olduğunu bildirmişdir. (4, s. 3). 

Perspektivdə Cənubi Osetiya və Abxaziya münaqişlərinin həllində Avropa ittifaqının həlledici 
rol oynayacağını demək absurddur. Çünki bu bölgələrin müstəqilliyi Rusiya tərəfindən rəsmən 
tanınıb. Avropa İttifaqı ilə Rusiyanın enerji münasibətlərini nəzərə alsaq onu deyə bilərik ki, 
Avropa İttifaqı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün Rusiya ilə olan əməkdaşlığını 
heç vaxt riskə atmaz. Birinci və ən önəmlisi Avropa İttifaqı Rusiyanın nəzərində müstəqil olan 
Abxaziya və Cənubi Osetiyanın daxili işlərinə qarışa bilməz,ikincisi isə dediyimiz kimi Avropa 
İttifaqı enerji təhlükəsizliyi baxımından ən azı Rusiyanın asılılığından çıxana qədər münaqişlərlə 
bağlı konkret addımlar atması gözlənilməzdir. 

Post-sovet məkanında ən uzun sürən konflikt olan Qarabağ prbleminin həlli isə perspektivi 
görünməyən sonsuzluğa qədər uzanır. 19 ildən çox tərəflər arasında atəşkəs elan edilməsinə, o 
cümlədən, münaqişə tərəflərinin beynəlxalq vasitəçilərin çoxsaylı səylərinə baxmayaraq problem 
həll olunmamış qalır.Ən acınacaqlı isə bu münaqişənin “dondurulmuş münaqişələr” siyahısına daxil 
edilməsidir. Fakt odur ki, mövcud şəraitdə Qarabağ münaqişəsinin həlli üsulunun tapılması cəhdləri 
heç bir nəticə vermir. Əlbəttə ki, münaqişənin həllinə Azərbaycanın durumundan irəli gələn çox 
müxtəlif faktorlar öz təsirini göstərir. Bu faktorlar sırasında Rusiya faktoru önəmli yer tutur. Qeyd 
edək ki, Ermənistan-Azərbaycan konfliktinin həlli ilə əlaqədar əsas təsir vasitəsi məhz Rusiyanın 
əlindədir. Artıq danılmaz faktdır ki, Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti Rusiya qədər 
qarışdıra biləcək ikinci dövlət yoxdur. Müxtəlif dövrlərdə vaxtaşırı olaraq Azərbaycanın Şimal və 
Cənub bölgələrində separatçı hərəkətlərin qızışdırılması, Rusiyada çörək pulu qazanmağa məcbur 

olan çoxsaylı soydaşlarımızın taleyi ilə bağlı edilən manipulyasiyalar, vizalı gediş-gəlişin tətbiqi və 
bu kimi digər hərəkətlər Rusiyanın zaman-zaman Azərbaycana etdiyi təzyiqlərin yalnız bir qismidir. 
(5, s. 27). 

Digər tərəfdən Rusiya öz hərbi bazalarının Azərbaycanda bərpa olunmasının çətin olduğunu 
başa düşərək burada möhkəmlənmək üçün başqa vasitələrdən istifadə etməyə çalışır. Münqişənin 
həlli ilə əlaqədar Rusiyanın müxtəlif dövrlərdə etdiyi təşəbbüslərin əsas məqsədi hansı yolla olursa-

olsun rus qoşunlarının Azərbaycana qaytarılmasından ibarətdir. Rusiya bunu daha çox 
“sülhməramlı qüvvələr” adı altında həyata keçirməyə çalışır. Rusiyanın müxtəlif dövrlərdə etdiyi 
digər təşəbbüslər kimi, 2004-cü ilin sentyabrında Astanada V.Putinin vasitəçiliyi və təşəbbüsü ilə 
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keçirilən İ.Əliyev-R.Köçəryan görüşü də bilavasitə bunun nəticəsi olaraq meydana gəldi. Bu 
görüşdə V.Putinin Dağlıq Qarabağla əlaqədar müzakirəyə təqdim etdiyi planın mahiyyəti ondan 
ibarət idi ki, Ermənistan öz qoşunlarını Dağlıq Qarabağ ətrafındakı işğal olunmuş ərazilərdən 
çıxarır, əvəzində isə Dağlıq Qarabağın statusuna dair Azərbaycan və Qarabağda referendum 
keçirilir. (7, s. 39). 

Təsadüfi deyil ki, Rusiyanın həmdsədr olduğu ATƏT-in Minsk qrupunun 8 illik fasilədən 
sonra münaqişənin həlli ilə əlaqədar irəli sürdüyü dördüncü həll modeli, yəni “Çərçivə sazişi” 

adlanan sənəd (2006-cı il) də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü referenduma çıxmağı tövsiyyə edirdi. 
“Çərçivə sazişi” modelinə görə, Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş 5 rayonunu qaytarır və bu 
ərazilərdə sülhməramlı qüvvələr yerləşdirilirdi. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi həll olunur, 
sonra isə Kəlbəcər və Laçın taleyi müəyyənləşir. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi isə orada 
referendum yolu ilə müəyyənləşir. (8, s. 14-16). 

1989-cu ilə qədər Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlıların belə, referendumda iştirak 
etməsi sual altındadır. Qeyd edək ki, hətta azərbaycanlıların da referendumda iştirakı ermənilərin 
qələbəsini əngəlləyə bilmir. Çünki 1989-cu ilə qədər Dağlıq Q-arabağda 145 min erməni və 45 min 
azərbaycanlı yaşayırdı. (6, s. 147). Ona görə də ermənilərin bu şərtə razılıq verməsi belə vəziyyətin 
Azərbaycanın xeyrinə dəyişəcəyini vəd etmirdi. Azərbaycanın bu şərtlər daxilində referenduma 
razılıq verməsi onun üçün çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilərdi. (9, s. 2). 

Nəticədə aydın olur ki, Qafqaz regionunda Rusiyanın hər hansı şəkildə nüfuzunun artması 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllini, daha dəqiq desək, Azərbaycanın xeyrinə həlli 
ehtimalını heçə endirir. 
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ABŞ-DA “LOBBİZM” VƏ “KORRUPSİYA” FƏRQLİ ANLAYIŞLAR KİMİ 

Məqalədə beynəlxalq münasibətlərdə olduqca aktual mövzu olan “lobbizm” və “korrupsiya” 

terminləri dərindən tədqiq edilib. Tez-tez bir-birinə sinonim kimi işlədilən, hətta bəzən 
eyniləşdirilən bu iki terminin əslində tam fərqli anlayışlar olduğu aydınlaşdırılmış, məşhur 
Amerikan politoluqları və siyasətçilərinin bu haqda fikir və izahlarına yer verilmişdir. Bundan 
başqa, məqalədə hansı səbəbdən məhz ABŞ-da” lobbiçilik fəaliyyəti” deyildikdə ağıla ilk rüşvət və 
korrupsiya gəlməsinin səbəbləri araşdırılmışdır. 

Açar sözlər: ABŞ, ABŞ Konqresi, Lobbizm, Lobbiçilik fəaliyyəti, Korrupsiya, Rüşvət. 
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“LOBBYISM” AND “CORRUPTION” AS DIFFIRENT CONCEPTS IN THE USA 

The difference between "lobbyism" and "corruption " which is so topical issue in international 

relations was investigated in this article. It is undeniable that these two synthesized words often 

used as a synonyms of each other. Whenever, in this article they were analyzed as totally different 

concepts. Apart from this, famous american politicians' and congressmen's views were mentioned 

here. In addition, the article investigated the reasons why the first thing which comes on our minds 

is "corruption" and "bribery" when we talk about lobbying in the USA. 

Keywords: The USA, The USA Congress , Lobbyism, Corruption, Bribery , Lobbying activity. 

 

Lobbizmin vətəni sayılan ABŞ-da "lobbiçilik" qanunla müəyyənləşdirilmiş ölçülər çərçivəsində 
fəaliyyət göstərir. 1946-cı ildə Federal Lobbi qanununa görə Amerika Konqresindəki qanunlara təsir 
etməyə və ya müvafiq qanun çıxmasına çalışan, bunun üçün birbaşa və ya dolayı yolla pul və digər 
qiymətli əşyalar toplayan və ya əsl məqsədi bu olan şəxslər “lobbiçi” olaraq adlandırılır. 

Lobbizm ayrı-ayrı şəxslərin, korporativ qurumların (eləcə də onları təmsil edən peşəkar lobbiçi 
firmaların və ictimai təşkilatların) mənafelərini dövlət hakimiyyəti orqanlarında irəlilətməkdən ibarət 
olan siyasi sistem institutudur. Onun məqsədi həmin şəxslər və korporativ qurumlar üçün sərfəli siyasi 
qərar qəbul edilməsinə nail olmaqdır. Son onilliklərdə lobbizm siyasi korrupsiyanın qanuniləşdirilmiş 
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forması kimi hakimiyyətin hər 3 qolunda bütün siyasi qərarlar qəbul edilməsinin ayrılmaz tərkib 
hissəsinə çevrilmişdir. 

1864-cü ildən başlayaraq konqresin dəhlizində “pul ilə səs almağı bildirən” lobbiçilik xeyli 

müddət sonra qeyri-peşəkar fəaliyyət kimi qiymətləndirilirdi. Araşdırmalar göstərir ki, Amerikada 
konqresin hər bir üzvünə 20 lobbist düşür,hansı ki, bu lobbistlər 10000 təşkilatın və şirkətin 
qeydiyyatda olan qanuni lobbistləridir. (11) 

Amerikada lobbiçilik qədər gəlir gətirən ikinci bir peşə yoxdur desək, yanılmarıq. Konqres 
üzvlərinin konqresdən öz istəkləri ilə ayrılaraq lobbi fəaliyyəti ilə məşğul olmaqları Amerikada tez-

tez rastlanan bir vəziyyətdir. Ağ Sarayın öndə gələn siyasətçilərindən biri olan Ed Rollins ömrü 
boyunca onlarca siyasi vəzifədə çalışsa da illik gəlirinin heç vaxt 75000 dollardan yuxarı olmadığını 
lobbiçilik fəaliyyətində isə o bu gəlirin 10 mislini qazandığını qeyd edirdi. O , 1984-ci ildə Ağ 
saraydan istefa edərək ayrıldı və Russo Watts and Rollins şirkətinin ortağı oldu. Onun illik gəliri bir 
milyon dollardan daha artıq oldu. (1) 

Birləşmiş Ştatlarda müxtəlif lobbiçilik fəaliyyəti nəticəsində Senat daim ABŞ-ın milli 
mənafelərinə zidd olan, bəzən isə adi insan əxlaqı normaları ilə ziddiyyət təşkil edən siyasi qərarlar 
qəbul edir. Hollivud filmlərinin ən populyar mövzularından birinə çevrilən konqresmenlər, senatorlar 
və qubernatorlar ətrafındakı qalmaqallar artıq çoxdan bəri nə isə qeyri-adi hadisə sayılmır. Məsələn, 
İllinoys ştatının qubernatoru ilə bağlı əhvalat ən hay-küylü hadisələrdən biri olmuşdur. O, 
korrupsiyada şübhəli bilinərək 2008-ci ilin dekabrında həbs edilmişdir. Rod Blaqoyeviç qubernator 

olduğu dövrdə ABŞ Senatında Barak Obama prezident seçilənə qədər onun tutduğu yeri satmaq 
məqsədilə sövdələşmədə iştirak etmişdir. 

Demokrat konqresmen Con Murta da korrupsiya ilə bağlı qalmaqala cəlb edilmişdir. 
Konqresmen Murta ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının maliyyələşdirmə komitəsində 
özünün xidməti mövqeyindən istifadə edərək, pulların onunla bağlı şirkətlərin hesablarına 
köçürülməsinin "qeydinə qalmışdır". Bu yolla "Mountaintop Technologies" şirkəti 10 milyon dollar, 
"Kuchera Industries" şirkəti isə 9 milyon dollar almışdır. (1) 

Diks Vaşinqton ştatında suyun təmizlənməsi üzrə onun oğlunun idarə etdiyi proqramın 
maliyyələşdirilməsini əhəmiyyətli dərəcədə (5 milyon ABŞ dolları məbləğində) artırmağı təklif 
etmişdir. Maliyyələşdirmə komitəsinin rəhbəri olan Viskonsin ştatından democrat Devid Obi isə "Mil-
li Parklar haqqında" qanuna ABŞ Milli Parklarının abadlaşdırılması üçün 2 milyard dollar məbləğində 
xərclər maddəsinin daxil edilməsinə çalışırdı, eyni zamanda, onun oğlu Milli Parkların Mühafizəsi 
Assosiasiyasının əsas lobbiçisi idi. Nümayəndələr Palatasında Kaliforniyadan olan demokrat xanım 
Maksin Voters maliyyə bazarının tənzimlənməsinə cavabdeh olan yüksək vəzifəli məmurlara təsir 
göstərmək cəhdində təqsirləndirilmişdir. Konqresmen Voters ölkənin ən iri banklarından birinə 50 
milyon ABŞ dolları məbləğində yardım ayrılmasına çalışırdı. (10) 

Onlar hamısı səylərini birləşdirərək son iki ildə müdafiə sahəsində qanunlar üzrə ixtisaslaşan 
"PMA Group" lobbiçi təşkilatının müştəriləri olan şirkətlərlə müqavilələr üçün 200 milyon dollardan 
artıq vəsait ayrılmasına şərait yaratmışlar. Bunun müqabilində həmin şirkət qanunvericilərin seçki 
fondlarına səxavətlə ianələr verirdi. (6) 

Elə həmin dövrdə FTB bu lobbiçi firmanın fəaliyyəti ilə maraqlanmışdı. Hüquq-mühafizə orqan-

larının reydlərindən və onun əsasını qoyanlar arasında dava-dalaşlardan sonra 2008-ci ilin may ayında 
lobbi şirkətinin mövcudluğuna xitam verilmişdir, lakin araşdırma davam edir. 

1992-ci ildə "Azadlığın dəstəklənməsi aktı"na 907-ci düzəlişin qəbul edilməsi Amerika siyasi 
modelinin korrupsiyaya və tənəzzülə uğramasının əyani nümunəsi ola bilər. Bu düzəlişə görə, guya 
Ermənistana qarşı təcavüzdə təqsirkar tərəf kimi Azərbaycana sanksiyalar tətbiq edilir. Bu gün ABŞ-
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ın xarici siyasəti "ikili standartlar"ın və bu ölkənin öz siyasi sistemindəki qüsurların girovuna 
çevrilmişdir. 

Tanınmış iqtisadçı, Kolumbiya Universitetinin professoru Ceffri D.Saks tamamilə haqlı olaraq 
yazır: "Siyasətçilər arasında ictimai əxlaq və milli strategiya ilə əlaqədar münaqişələr pul məsələsi ilə 
bağlıdır". Problem korrupsiyaya qurşanmış Amerika siyasətində və vətəndaş mənəviyyatının 
itirilməsindədir. Amerikada siyasi korrupsiyanın səviyyəsi insanı sadəcə olaraq dəhşətə gətirir. 
Ağlasığmaz dərəcədə bahalaşmış seçki kampaniyalarının keçirilməsi indi tamamilə puldan asılıdır.(1) 

Ümumiyyətlə isə, “lobbiçilik” və “korrupsiya” terminləri tez-tez yanaşı işlədilir və bəzən bu iki 
termini eyniləşdirənlər də olur. Sadə vətəndaşların gözündə lobbiçilik dedikdə elə məhz “Konqresi 

pulla ələ almaq” , “pulla səs satın almaq” bir sözlə elə məhz “korrupsiya”nın özüdür. 
Lakin, tədqiqatçılar arasında Konqres üzvlərinə pul verilməsini olduqca normal sayanlar da az 

deyil. Məsələn, Wolpeyə görə “Əgər Konqres sizin üçün nəsə edirsə, qarşılığında sizin də ona maddi 
dəstək verməyiniz olduqca təbii haldır.”(6) 

Onun əksinə olaraq, keçmiş Konqres üzvü olan Abner Mikva isə “ İndi bildiklərimi daha öncə 
bilsəydim əsla Konqres  üzvü olmazdım” deyərək konqres üzərində pulun nə qədər üzücü və 
rahatsız edici təsiri olduğunu vurğulayır. Mikva seçim kampaniyaları sırasında PAC-lar vasitəsilə 
maddi yardımlar edərək böyük lobbi qruplarının Konqres üzərində maddi təzyiq yaratmasını sistemi 
çökdürəcək gücə malik mənfi hal kimi görür. (2) 

İstərdim ki, bu iki terminin bir-birindən fərqləndirmək üçün Milbrathın “Washington lobbysts” 

adlı araşdırmasına nəzər salaq. Bu iki ifadənin bir-biri ilə eyniləşdirilməsinin tam əleyhinə olan 
Milbrath qeyd edir ki, fərqin nədən ibarət olduğunu aydınlaşdırmaq üçün ilk növbədə iki termin 
arasında qəti sərhəd çəkmək lazımdır. Bütün lobbi fəaliyyətləri hökümət qərarlarına təsir göstərmək 
məqsədilə görülür. Lobbizmi korrupsiya hallarından ayıran başlıca xüsusiyyəti budur ki, lobbiçilik 

vətəndaşla qərar vericilər arasında qurulan fəaliyyət sahəsidir. 
Deməli, Milbratha görə , öz mənfəətləri naminə hər hansısa bir lobbiçinin vasitəsilə hökümət 

qərarlarına təsir göstərməyə çalışan özəl şirkətlərin və ya fərdi sahibkarların fəaliyyəti qətiyyən 
lobbiçilik sayılmır. Əgər hökümətə təsir edərək, qərarları dəyişdirmək üçün atılan addımlar 
vətəndaşların marağını qorumursa, deməli bu sadəcə rüşvət verərək səs satın almaq , öz şəxsi marağı 
naminə hökümətə təsir göstərmək yəni, birmənalı şəkildə lobbi fəaliyyəti deyil korrupsiya halıdır. (4) 

Yəni , araşdırmacıya görə şəxsi maraqları naminə hər hansısa bir şirkətin və ya fərdin fəaliyyəti 
lobbiçilik adlandırılsa, o zaman ABŞ –da hər bir vətəndaş potensial lobbiçi sayıla bilər. Belə olan 
halda isə lobbiçiliyin əllə tutulan bir tərəfi qalmaz və bu ölkəni xaosa sürükləyər. (4) 

Amerikada siyasəti idarə etmək olduqca bahalı bir işdir. Analitiklərin araşdırmalarına görə, 
Nümayəndələr Palatasına yenidən seçilmək üçün seçim kampaniyasına bir milyondan yuxarı pul 
xərclənir. Senata yenidən seçilmək üçün isə namizəd təxmini 3.5 milyondan yuxarı pul xərcləməlidir. 
(2) 

“Center for public İntegrity” statiskalarına görə 2013-cü il üçün federal seçki kampaniyalarına 
xərclənən miqdar 2.3 milyard dollar təşkil edir. Eyni zamanda digər konqres üzvlərinin səslərini satın 
almaq üçün 3.5milyard dollar pul xərclənib. (4) 

Gördüyümüz kimi, Amerikada seçim kampaniyalarına çəkilən xərclər ifrat həddə çatıb və təəsüf 
ki, bu məbləğ ilbəil artmaqdadır. Təbii ki, Konqres üzvləri isə bu məbləğləri öz hesablarına qarşılaya 
bilmirlər. Buna görə də seçim kampaniyası ərəfəsində namizədlər hər cür maliyyə dəstəyinə nəinki 
açıq olur, hətta bunun üçün qəzet, jurnal, radio və televiziya anonslarında dəstək üçün çağırışlar da 
edirlər. Çünki, konqres üzvləri üçün koqresə yenidən seçilmək ən az konqresə ilk dəfə seçilmək qədər 
önəm daşıyır. Seçim kampaniyalarını dəstəkləmək üçün PAC-lar dan başqa, “fund raising” , “soft 
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money” , “ honororia” kimi də yollar var. 
“Fund raising” konqres üzvü üçün maliyyə toplama üsuludur. Bu yardımlar çek şəklində kimin 

kimə nə qədər dəstək verdiyinin açıq bilindiyi bir şəkildə toplanır. Yəni bu çeklər də maliyyə 
qeydlərinə daxil olur. 

Digər bir metod olan “soft money” isə maliyyə qeydlərinə daxil olmayan , nəğd şəkildə verilən 
maliyyə dəstəyidir. 

“Honororia” adlanan digər metodda isə qeydlərdə pul konqres üzvünə gördüyü hər hansısa bir iş 
qarşılığında verilirmiş kimi göstərilir. (5) 

İstər daxili, istərsə də xarici siyasətdə “pul” öz sözünü deməyi bacarır. Düzdür, lobbizm xarici 
siyasətdə daxili siyasətdəki qədər təsirli deyil. Çünki, daxili siyasətdə risklərin daha az olması və 
strategiya xəttini istənilən vaxt asanlıqla dəyişdirmək asan olduğu halda xarici siyasətdə isə geriyə 
dönüş daha mürəkkəb bir prosesdir. Və düşünülmədən atılan bir addım ABŞ-ı hegemon fövqəldövlət 
olmaqdan məhrum edə bilər. Bundan başqa, adətən xarici siyasət qərarları ani olaraq krizis anında 
alındığına görə lobbiçilik fəaliyyətinin yaranmasına uyğun şərait yaranmır. Amma, yenə də xarici 
siyasət qərarları da zaman-zaman lobbizmin təsirinə məruz qalır. 

Araşdırmalara görə, 1989-cu ildə Yaponiya Amerikada lobbiçilik fəaliyətlərinə 60 milyon dollar 

vəsait ayırıb. Hələ üstəlik Amerika ilə əməkdaşlıq edən Yapon əsilli şirkətlərin lobbiçiliyə xərclədiyi 
məbləğlər bura daxil deyil. 1990-cı il neft böhranı zamanı isə Küveyt lobbiçiliyə 10 milyondan yuxarı 
pul xərləyib . Meksika höküməti isə NAFTA-nın yaradılması üçün ABŞ Konqresinin dəstəyini 
qazanmağa görə ortalama 28 milyondan yuxarı vəsait xərcləyib. O zaman Meksikanın 33 konqres 

üzvünü ələ aldığı yəni, başqa sözlə desək, 33 konqres üzvünün Meksika üçün lobbiçilik fəaliyyəti ilə 
məşğul olduğu qeyd edilir. (7) 

Bütün bunlardan narahat olan ABŞ qanunvericiliyi lobbiçilik fəaliyyətlərini nəzarət altına almaq 
, “idarəolunan mexanizmə” çevirmək və bu prosesləri nizama salmaq üçün zaman-zaman lobbiçilik 

haqqında müxtəlif qanunlar qəbul edib. Bu da lobbiçiliyin ABŞ siyasi sisteminin əsas təbii bir parçası 
olduğuna əyani bir sübutdur. 

Lobbiçiliklə bağlı qanunların qəbulunda isə məqsəd əsla onun fəaliyyətinə məhdudiyyət qoymaq 
deyil, lobbiçilik fəaliyyətlərinə şəffaflıq gətirmək və özlərini daha açıq bir şəkildə ifadə etmələrinə 
şərait yaratmaqdı. Amma, əlbəttə digər dövlətlərdəki kimi ABŞ qanunlarında da lobbiçiliyin pis 
məqsədlə istifadə edilməsini əngəlləmək üçün məhdudiyyət qoyan qanunlar da vardır. 

1940-cı ildə qəbul edilmiş Hatch Qanunu məhz “Lobbiçilik fəaliyyətlərini “korrupsiyadan” uzaq 

tutmaq üçün qəbul edildi. Qanun lobbiçilərin seçim kampaniyalarına xərcləmələrini qismən də olsa 
məhdudlaşdıraraq, korrupsiya halları və pulla səs satın almanın qarşısını almağı nəzərdə 
tuturdu.Qanuna görə , onların xeyriyyə və başqa məqsədlər üçün kampaniyaya etdiyi pul köçürmələri 
5000 dolları aşmamalı idi. Lakin, onlar qanunla qoyulmuş bu qadağanı asanlıqla aşa bilirdilər. Belə 
ki, onlar ailə üzvləri və ya başqa tanışlarının vasitəçiliyi ilə bu köçürmələri yerinə yetirirdilər. Bundan 
başqa qanuna görə onların bir nümayəndəyə etdiyi köçürmələri 5000 dollardan çox olmamalı idi, 
dolayısı ilə onlar başqa-başqa nümayəndələrə ayrı-ayrılıqda köçürmələr edə bilirdi. Bir sözlə, bu 
qanunla hökümət istədiyi nəticəni əldə edə bilmədi. (8) 

Bunun ardınca hökümət 1947-ci ildə qəbul edilmiş Taft –Xartli qanununu qəbul etdi.Bu qanun 

isə həm şirkətlərin, həm də lobbiçilərin ümümi kampaniya xərcləmələrinə məhdudiyyət qoyurdu. 
Lakin, şirkətlər buna da çıxış yolu tapdılar. Belə ki, onlar özlərinə bağlı olmayan müstəqil bir şirkət 
kimi fəaliyyət göstərən öz yaratdıqları digər qurumların adı ilə kampaniyaya yardımlar etməyə 
başladılar. Məsələn, məşhur AFL-CİO şirkəti kampaniya sırasında öz yardımlarını özünün yaratdığı 
Cope şirkəti vasitəsilə öz adı hallanmadan uğurla yerinə yetirirdi. Bununla da, Taft –Xartli qanunun 
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da qoyduğu məhdudiyyətlər aradan qaldırılmış oldu. (4) 

1971 –ci il qanununa görə şirkətlərə seçim kampaniyası dövründə PAC-lar yaratmağa rəsmi 
icazə verildi. Hatch qanununun qoyduğu bir namizədə 5000 dollar qadağası da yumşaldıldı. 

Bəs həqiqətən mi, beynəlxalq aləmdə “demokratiya carşısı” kimi tanına örnək Amerikan 

Konqresi lobbiçilərin çaldığı havanı oynayır ? Maraqlıdır, ABŞ konqresini lobbiçilərin təsirinə qarşı 
belə həssas və aciz edən nədir ? 

Əvvəla, İngiltərə kimi parlament sistemi olan bir ölkə ilə müqayisədə , Amerika siyasi sistemində 
partiya disiplini də mövcud deyil. Bildiyimiz kimi, demokratik sistemlərdə qərar qəbuluna təsir etmə 
yəni bir sözlə, idarə etmə səlahiyyəti, parlamentdə üzvlərinin çoxluq təşkil etdiyi partiyanın ( adətən 
bu prezidentin aid olduğu partiya olur) əlində cəmlənir. Bu tip sistemlərdə prezidentin aldığı qərarlar 
bir qayda olaraq, heç bir əngəllə qarşılaşmadan qəbul edilir. Parlamentdə çoxluğunu itirən prezident 
isə eyni zamanda güvən və dəstəyini itirmiş olur. ABŞ-da isə bunun tam əksinə olaraq, Konqres və 
Prezident ayrı olaraq seçildiklərindən, bu iki orqan qərarlarını bir-birindən asılı olmadan , müstəqil 
qəbul edir. Deməli , Amerikada qərar qəbul etmə prosesində Prezident Konqres üzvlərini ələ almağa 
birbaşa ehtiyac duyur. (2) 

Gəlin, ABŞ-ın ikipartiyalı sisteminin quruluşuna nəzər salaq. ABŞ konstutusiyasında siyasi 
partiyalardan söz edilməməsinə baxmayaraq, 1790-cı illərdən etibarən amerikan siyasət səhnəsinə 
partiyalar da qatılmağa başladı. Lakin heç vaxt Beynəlxalq səviyyədə partiyaların sayı 2-ni keçə 
bilməmişdir. Əyalətlər arasında bir neçə partiya yaransa da, beynəlxalq səviyyədə Respublikaçılar və 
Demokratlardan başqa partiyalar rəsmi tanınmamışdır. Bunun ən böyük səbəbi kimi isə Amerikada 
mövcud olan seçim sistemi göstərilir. Belə ki, seçicilər səslərinin boşa getməsini istəmədikləri üçün, 
mövcud böyük partiyalardan birini seçir, bu da kiçik partiyaların böyüməsinin qarşısını alır. Onlar da 
tədricən, sistemdə əriyib yoxa çıxır.Bundan başqa, tədqiqatçıların fikrincə, Amerika kimi cəmiyyətə 

çoxpartiyalı sistem istiqrarsızlıq gətirə bilər. (7) 
Bundan əlavə, mövcud olan bu 2 böyük partiya arasında dərin ideoloji fikir ayrılıqları olduğunu 

görürük. Demokratlar partiyası daha çox alt gəlir qrupuna məxsus, işçi sinfi və başda qaradərililər 
olmaqla azlıq qrupları tərəfindən dəstəklənir və liberal bir partiya kimi tanınır. Respublikaçılar isə iş 
dünyasının sayılıb-seçilən təmsilçiləri, yüksək gəlir qrupuna məxsus insanlar qrupu tərəfindən 
dəstəklənir və mühafizəkar bir partiya kimi tanınır. Demokratlar daha çox sosial siyasətə ağırlıq 
verərkən, Respublikaçılar üçün İqtisadi məsələlər daha çox önəm daşıdığı halda , siyasi məsələlərdə 

mövqeləri demək olar ki , eynidi. (11) 

Prezident və Konqres arasındakı balanslaşdırılmış münasibətlərə digər bir aktor olan lobbi 
qruplarının da təsirini əlavə etməklə, sistem tamamlanmış olur. Lobbilər və təzyiq qrupları qərar qəbul 
etmə prosesində birbaşa iştirak etməsələr də, dolayı yolla kifayət qədər təsir gücünə malikdirlər. 
Xüsuli də , 2 illiyə seçilən Nümayəndələr palatasının üzvlərini ən çox maraqlandıran sual “növbəti 
seçimlərdə seçilib, seçilməyəcəyi” məsələsidir. Bu halda lobbilərin təzyiqinə açıq bir vəziyyət yaranır. 
Lobbilər maddi dəstək, səs dəstəyi , KİV-ləri öz mənafələrinə uyğun yönləndirmək və digər müxtəlif 
təzyiq vasitələrindən istifadə edərək təsir göstərə bilirlər. 

Bununla yanaşı ABŞ siyasi partiya sistemi və Amerika mülki cəmiyyət təşkilatları, lobbilər və 
mətbuat kimi sistem daxili aktorlar da xarici siyasət qərarlarının qəbul edilməsində iştirak edir. 

Belə olan halda sistemin dinamikasını lobbilər də təşkil edir. ABŞ siyasi sisteminə və qərar alma 
mexanizminə istər iqtisadi, istərsə də əhali sayı olaraq çox böyük təsiri var. Xüsusilə partiyaların 
təşkilatlarının olmaması, prezidentin olmaması, namizədlərin özlərini seçkiyə hazırlamaqları və bu 
işin baha olması bu cür qruplara ehtiyac doğurur. 

Qısaca desək, lobbilər xeyir də versə, ziyan da versə demokratiyanın işləməsinə təsir edir. Sis-
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temi işlədən katalizator rolunu oynayır. Sistemə təsiri isə ya dəstək şəklində , ya da təhdid şəklində ola 
bilər. 

Başqa dövlətlərin parlamentində qəbul edilən qərarlar prezidentin vetosu ilə qüvvədən düşdüyü 
halda, ABŞ-da Konqres bu vetonu Konqres üzvlərinin müstəqil hərəkəti ilə aşa bilir. Buna təsir edən 
ən böyük faktor seçim sisteminin iki ildə bir dəfə olması, yəni, dolayısı ilə nümayəndələr palatası 
üzvlərinin liderə və ya partiyaya deyil daha çox seçiciyə bağlı olmasıdır. (7) 

Təbii ki, konqres üzvünün səsini belə müstəqil vere bilməsi Konqreslə prezident arasında an-

laşılmazlıqlara və səbəb ola bilir. Və elə bu yerdə lobbi və təzyiq qrupları partiya disiplininin zəifli-
yindən istifadə edərək qərar qəbul etmə prosesinə növbəti aktor kimi daxil olurlar. 

Buradan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, ABŞ siyasi sistemi heç kəsə heç bir mövzuda tək 
başına mütləq olaraq qərar vermək gücü verməmişdir. Bu quruluş həm federal, həm də ştatlarda 
bənzər şəkildə mövcuddur. 

ABŞ-ın qanunverici hakimiyyətinin bu cür quruluşu onu digər dövlətlərdən fərqləndirir.Bu 
quruluş birbaşa və ya dolayı yolla lobbizm fəaliyyətinin yaranmasında Prezidenti bir nömrəli maraqlı 
şəxs edir. 

Amerika toplumuna baxanda lobbilərin fəaliyyətinin ölkənin yararına olub-olmaması 
mövzusunda şübhələr var.Amma, lobbiçiliyi Amerika nöqteyi-nəzərindən dəğərləndirənlər bu 
nəticəyə gəlirlər ki, “Hava da bəzən pis və ya yaxşı olur, lakin heç kim onun gərəksiz olduğunu deyə 
bilməz.” (9) 

Başqa bir tədqiqatçı isə, lobbiçiliyi sürücülüyə bənzədərək müqayisələr aparıb. Onun da qeyd 
etdiyi kimi, “ Pis sürücülər olsa da , heç kim maşın sürmə qadağası qoymur”. (3) 

Bir sözlə, Amerikan Konqresinin quruluşu lobbi fəaliyyəti üçün açıq qapı qoyur. Ümümiyyətlə, 
burada bir qapının olub-olmaması da olduqca sual altındadır. Amerikada qərar qəbulu prosesinin tək 
əldə toplanmaması qərar alma prosesinə lobbiçilər kimi kənar aktorların da daxil olmasını 
asanlaşdırır. 
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ENERJİ TƏHLÜKƏSİZLİYİ BEYNƏLXALQ 

MÜNASİBƏTLƏR NƏZƏRİYYƏSİNDƏ 
XX əsrin 70-ci illərindən başlayaraq Qərb ölkələri geniş miqyaslı bir neft embarqosunun 

nəticələrinə qarşı çıxdıqdan sonra enerji məsələləri dünya siyasətinin tədqiqatının tərkib hissəsi 
olmuşdur. Beləliklə, enerji təhlükəsizliyi beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrinin ən önəmli mövzu-

lardan biri halına gəldi. Məqalədə də müxtəlif məktəblərin enerji təhlükəsizliyi barədə nəzəri 
yanaşmalarından bəhs edilir. 

Açar sözlər: enerji siyasəti, enerji təhlükəsizliyi, realizm, Kopenhagen məktəbi, regional 
təhlükəsizlik komplekslerin nəzəriyyəsi, liberalism, institusionalizm, neorealism, neoliberalism, 
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ENERGY SECURITY IN THE THEORY OF 
INTERNATIONAL RELATIONS 

Since the 1970s, when Western countries were confronted with the consequences of a large-

scale oil embargo, energy issues have become an integral part of world politics research. Thus en-

ergy security has become one of the most important topics addressed by the theories of internation-

al relations. The article mentions theoretical approaches to the energy security of various schools. 

Keywords: energy policy, energy security, realism, the Copenhagen school, the theory of re-

gional security complexes, liberalism, institutionalism, neoliberalism, neoliberalism, resource na-

tionalism 

 

1973-cü ildə neft böhranı nəticəsində yaranan iqtisadi və sosial mənfi təsirlər enerji 
qaynaqlarının təmin edilməsi və gələcək iğtişaşlardan qaçmaq yollarını öyrənmək üçün beynəlxalq 
münasibətlər nəzəriyyələri səviyyəsində böyük müzakirələrə səbəb oldu. Beləliklə, enerji 
təhlükəsizliyi beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyələrinin ən önəmli mövzulardan biri halına gəldi. 
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Enerji problemi müasir beynəlxalq münasibətlərin ayrılmaz bir hissəsidir, hansı ki öz əksini dünya 

siyasətində enerjinin təbiəti və rolu haqqında sualların nəzəri müzakirələrində tapır. Şərqi Finlandi-

ya Universitetinin professoru Andrey V. Belyi deyir ki, mövcud beynəlxalq münasibətlər 
nəzəriyyəsinin 4 əsas yanaşması var. Birinci yanaşma, beynəlxalq siyasi əlaqələrə və istehlak və 
istehsal sahələri arasında struktur qeyri bərabərlik formalarına rasional yanaşmadır. Təbii 
ehtiyatlarla bağlı siyasi münaqişələrə xüsusi diqqət ayrılmışdır. İkinci yanaşma beynəlxalq iqtisadi 
institutların təhlükəsizliyin artırılmasında səmərəliliyini təhlil edir. Üçüncü yanaşma enerji 
texnologiyasında artan müxtəliflik, tənzimləmə istiqamətindəki tendensiyalar, xarici investisiyalar 
və sektorda qarşılıqlı əlaqə ilə xarakterizə edilən “enerjinin yeni siyasi iqtisadiyyatı”nın akademik 
və biznes dünyasından bir sıra son qiymətləndirmələrlə müəyyən edilə bilər. Dördüncü yanaşma 
əsasən beynəlxalq siyasət iqtisadiyyatın rasionalist iqtisadi nəzəriyyələrin tənqidindən yaranıb. (3) 

Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsində qlobal enerji problemini həll etməyə çalışan 5 əsas 
nəzəriyyə mövcuddur: realist nəzəriyyə, Kopenhagen məktəbinin yanaşması, regional təhlükəsizlik 
komplekslerin nəzəriyyəsi, liberalism nəzəriyyəsi və institusionalizm nəzəriyyəsi. 

Realizm nəzəriyyəsinin tərəfdarlarının fikrincə, enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin bir 
hissəsidir və bu ikilini ayırmaq olmaz. Enerji ilə güc bir-birinə sıx şəkildə bağlıdır, milli 
təhlükəsizlik enerji təhlükəsizliyi olmadan həmişə anlaşılmaz qalacaqdır. Baxmayaraq ki, real-

istlərin əksəriyyəti öz yazılarında enerji təhlükəsizliyinə yer vermirlər, onlar əsasən təhlükəsizliyin 
əldə edilməsində gücə diqqət verirlər. Çünki onların beynəlxalq siyasət anlayışında əsas amil 
gücdür. Buna görə də onlar konflikt və ya hətta müharibə zamanı enerji təhlükəsizliyinin əldə 
edilməsində gücün əhəmiyyətini (hərbi-fiziki güc) vurğulayırlar, Ölkənin hərbi gücündən istifadə 
etməsi üçün kifayət qədər enerji təminatının olması həyatidir. Buna görə dövlətlər hər hansı bir 
münaqişədə öz mövqelərini gücləndirmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edərək enerji 
təminatlarını artırmalıdırlar. Realistlərin fikrincə, dövlətlər öz enerji təhlükəsizliyini dərin strateji 
düşüncə və enerji resurslarının olduqları yerlərdə hərbi bazalar qurmaqla təmin edə bilərlər, çünki 

beynəlxalq system təbiəti etibarilə rəqabətçidir və məhdud enerji resurslarından ötəri hər hansı bir 
konfliktə girmək üçün gücə ehtiyac duyulur. Fars körfəzində neftin kəşf edilməsindən sonra Ameri-
ka Birləşmiş ştatları öz enerji təhlükəsizlik maraqlarını qorumaq üçün birbaşa hərbi yolla Körfəz 
ərəb dövlətlərində bir çox konvensiya və hərbi bazalar qurmuşdur. Realistlər beynəlxalq 
əməkdaşlıqda əməkdaşlığın çətin olduğunu iddia edirlər, lakin qeyd edirlər ki, enerji təhlükəsizliyi 
sahəsində dövlətlər arasında ikitərəfli əməkdaşlıq hər bir tərəfin hüquq və tələblərini təmin etmək 
üçün enerji təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün mühüm vasitədir. ABŞ və Səudiyyə Ərəbistanı (dü-

nyanın ən böyük neft tədarükçüsü) arasında ikitərəfli əlaqələr nümunədir. ABŞ Səudiyyə Ərəbista-

nında yerləşdirilən bazaları vasitəsilə Səudiyyə Ərəbistanının təhlükəsizliyini və sabitliyini təmin 
edir və Birləşmiş Ştatlar tərəfindən müəyyən edilmiş qiymətlərlə neft tədarükünü təmin etmək 
məqsədi ilə neft quyularını qoruyur. Beləliklə, həm Səudiyyə Ərəbistanı, həm də ABŞ hər iki tərəf 
üçün məqbul qiymətlərlə idxal və ixrac neft vasitəsilə enerji təhlükəsizliyinə nail olurlar. 

Realistlər dünyanın enerji resurslarının məhdud və təhlükəsiz olduğunu iddia edirlər. Buna 
görə realistlərin əsas məqsədi hər hansı bir zamanda ən böyük neft ehtiyatına yox, hər zaman 
kifayət qədər təchizata malik olmaqdır. Yetərli təchizat təkcə bir mənbəyə deyil, müxtəlif enerji 
mənbələrinə malikdir. Enerji resurslarının əksəriyyəti dünyanın Yaxın Şərq, Rusiya, Şimali Afrika 

kimi coğrafi bölgələrində mövcuddur və bu coğrafi regionların əksəriyyəti sosial və siyasi qeyri-
sabitliklə üzləşir. 

Enerji təhlükəsizliyi baxımından əsas realistin fərziyyələrini aşağıda göstərə bilərik: 
 Dünyanın enerji ehtiyatları məhduddur və yalnız bir neçə yerdə mövcuddur və bu resurslar 
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daha sərt və daha təhlükəli hala gəlir. 
 Enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizliyin bir hissəsidir. Buna görə enerji təhlükəsizliyi 

mövcud vasitələrlə qorunmalıdır. Bunlardan ən mühümü hərbi gücün artırılması və enerji 
resurslarının konsentrasiya olunduğu yerlərdə hərbi bazaların yaradılması vasitəsilə davamlı 
bir təchizat təmin etməkdir. 

 Beynəlxalq əlaqələrin anarxiya xarakterindən və və enerji resursları üçün münaqişə və 
rəqabətdən dolayı dövlət enerji təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün müstəqil olaraq və ya 
ikitərəfli əlaqələr vasitəsilə öz maraqlarını qazanmaq üçün çalışmalıdır. Beləliklə, dövlətlər 
bu resurslara çıxış və nəzarət üçün daha çox rəqabət aparacaqlar. 

 Bu qaynaqlar üzərində mübahisələr və müharibələr, qaçılmaz olmasa, getdikcə daha çox 
olur. 

 Realistlər düşünürlər ki, dövlətlər resursları idarə etmək üçün strateji düşüncə və mübarizə 
yolu ilə enerji təhlükəsizliyini ən yaxşı şəkildə təmin edə bilər. 

 Realistlərin əsas məqsədi hər hansı bir zamanda enerji ehtiyatlarının ən böyük həcminə ma-

lik olmaq deyil, həmişə enerji qaynaqlarının diversifikasiyası və yeganə mənbədən 
asılılıqdan uzaqlaşmaqlaq vasitəsilə,həmişə hər zaman kifayət qədər təchizata malik 
olmaqdır. 

Realizm bir çox alimlər tərəfindən tənqid olunub və bu tənqidlərin bir qismi neorealistlər 
(Robert Gilpin kimi) tərəfindən gəldi. Onlar realistlərin enerji təhlükəsizliyini təmin etmək üçün 
hərbi gücün və fizioloji gücün əhəmiyyətinə həddindən artıq diqqət yetirdiklərini iddia edirlər. Gil-
pin dövlətin milli təhlükəsizliyinin qorunmasında əsas amil kimi iqtisadi amilini ortaya çıxardı. 
Bundan başqa, realist məktəb dövlət suverenliyi prinsipinin əhəmiyyətinə vurğulayır. Eyni 
məktəbin nümayəndəsi Syuzan Streync dövlətin gücünün dörd istiqamətdən - hərbi, istehsal, 
maliyyə və ideyalardan əldə etdiyi qənaətindədir. Beləliklə, hərbi qüvvə dövlətin gücündə həlledici 
amil deyil və burda hərbi gücdən daha vacib olan amillər var. (10) 

Kopenhagen məktəbi beş əsas sektora baxaraq təhlükəsizliyi müəyyən etmişdir: siyasi, iqtisadi, 
hərbi, social və ətraf mühit sektorları. 

Kopenhagen məktəbi qeyd olunan təhlükəsizlik sektorlarına enerji təhlükəsizliyini müəyyən 
etmir, lakin beynəlxalq sistem anarxiya sistemi olduğu və anarxiya ilə idarə olunduğu müddətcə 
dövlətlər enerji ilə kifayət qədər təmin olunmaq üçün çalışacaqlarını vurğulayır. Buna görə də, ener-

ji təhlükəsizliyi əvvəlki təhlükəsizlik sektorlarını göstərir, çünki dövlətlər enerji ilə özlərini təmin 
etmək üçün öz iqtisadi, hərbi və sosial imkanlarını inkişaf etdirə bilərlər. 

Regional Təhlükəsizlik Kompleksləri üçün müəyyən bir coğrafi ərazidə cəmlənmiş 
təhlükəsizlik dəlilləri qrupu kimi müəyyən edilir, burada təhlükənin səbəbləri həmin regiondakı 
müvafiq ölkələr arasında mövcuddur. Buna görə regional enerji təhlükəsizliyi enerji resursların;n 
istehsal, idxal, ixrac və tranziti vasitəsilə enerji sahəsində iki və ya daha çox dövlət arasında 
mövcud olan qarşılıqlı təsir kimi müəyyən edilir. Bununla belə, bu cür qarşılıqlı təsirlər dövlətlər 
arasında bir asılılıq yarada bilər və bu asılılıq təhlükə mənbəyi ola bilər, məsələn, Avropa Birliyinin 
Rusiyadan qaz idxalından asılılığı Avropa ölkələrinə təhlükə yarada bilər. (7) 

Regional təhlükəsizlik kompleksi daxilində hər hansı bir dövlət tərəfindən yeni bir gücün 
qurulması dövlətin enerji asılılığını azalda bilər, lakin bu, regional təhlükəsizlik kompleksindən 
çıxmaq üçün kifayət olmaya bilər. Buna görə status-kvo və daxili transformasiya regional enerji 
layihələri bölgədə asılılıq modellərini dəyişdirmək üçün kifayət qədər əhəmiyyətli olduqda baş verə 
bilər. Digər tərəfdən, xarici transformasiya enerji sahəsində yeni strateji layihələr nəticəsində baş 
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verə bilər ki, bu da bəzi dövlətləri regional təhlükəsizlik kompleksindən çıxaracaq və ya yeni dö-

vlətlərin bu regional enerji kompleksinə daxil olmasına səbəb ola bilər. 
Enerji təhlükəsizliyinin təfsirində liberllar realistlərdən iqtisadi cəhətə realistlərdən daha çox 

diqqət verirlər. Liberalistlər üçün enerji təhlükəsizliyi sabit və məqbul qiymətlərlə enerji resurs-

larının əldə edilməsidir. Onlar üçün qiymətlər enerji təhlükəsizliyi ilə münasibətdə mühüm əhəmiy-

yət kəsb edir. Liberalistlər enerji resurslarının məhdud olduğunu nəzərə alaraq bildirirlər ki, qıtlıq 
və azalma dövründə enerji təhlükəsizliyi beynəlxalq və regional təşkilatlar vasitəsilə, məsələn, ener-

ji sahəsində fəaliyyət göstərən Beynəlxalq Enerji Agentliyi və ya OPEK vasitəsilə qoruna bilər. 
Beynəlxalq və regional kollektiv mexanizmlər enerji təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün əməkdaşlıq, 
koordinasiya, məlumat və təcrübə mübadiləsi üçün müvafiq vasitələr təklif edir. Liberallar həm də 
müharibənin enerji resurslarına nəzarət etmək üçün həmişə bir bəhanə olduğuna inanırlar və gələcək 
müharibələrin qarşısını almaq üçün ümumi maraqları təmin edən iqtisadi, siyasi və sosial 
əməkdaşlıq vasitəsilə bu məsələ ilə bağlı müharibənin qarşısını almaq olar. Liberallar enerji 
təhlükəsizliyinin artırılmasında şəffaflığın və nəzarətin, gizli sazişlərdən uzaqlaşmağın vacibliyini 
vurğulayır. (9) 

Liberallar bazar qüvvələrinə arxalanmaqla enerji təhlükəsizliyinə nail oluna biləcəyinə inanır-
lar. Ancaq bu bir fakt kimi qəbul edilə bilməz, çünki bir çox ölkə enerji resurslarını siyasi silah kimi 
istifadə edir. Misal üçün 1973-cü ildə neft böhranı zamanı ərəblər ərəb-İsrail münaqişəsində siyasi 
üstünlük əldə etmək üçün neft silahından istifadə etdiyini göstərə bilərik. 

İnstitusional nəzəriyyə hesab edir ki, enerji təhlükəsizliyi sahəsində fəaliyyət göstərən beynəlx-

alq və regional təşkilatlar enerji təhlükəsizliyinin artırılması üçün lazım olan informasiya, 
texnologiya və təcrübə mübadiləsi yolu ilə beynəlxalq enerji təhlükəsizliyinin 
möhkəmləndirilməsində aktiv və mühüm rol oynayır. Beynəlxalq Enerji Agentliyi bu qurumlardan 
biridir. Beynəlxalq Enerji Agentliyi 1973-cü ilin ilk enerji şoku sonrasında neft, qaz və elektrik 
sektoru üçün qurulmuşdur. Bu agentlik milli qərar qəbul edənlərə siyasi təsir göstərir. Məsələn, 
BEA-nın tövsiyələri neft üçün fövqəladə ehtiyatların yaradılması, enerji səmərəliliyi siyasətinin 
daha yüksək qiymətləndirilməsi və investisiya risklərinin qiymətləndirilməsinə kömək etmişdir. 
Bundan əlavə, BEA karbon dioksid emissiyaları kimi enerji bazarları haqqında ətraflı məlumat 
verir. NATO kimi hərbi xarakterli digər beynəlxalq təşkilatlar enerji resurslarının və onların nəqli 
marşrutlarının mühafizəsində vacib ola biləcək enerji tədarükü və nəqliyyat enerjisini təmin 
etməkdə rol oynaya bilər. Hal-hazırda heç bir beynəlxalq təşkilat və bunun üçün açıq məsuliyyət 
daşımayan əməkdaşlıq mexanizmləri yoxdur. Dəniz marşrutları əsasən neftin daşınması üçün 
vacibdir. Dünya neft nəqlinin təxminən üçdə ikisi tankerlər tərəfindən həyata keçirilir. Panama və 
Süveyş kanallarına əlavə olaraq, Hörmüz körfəzi (Oman və İran arasında) və Malakka Boğazı 
(Malayziya ilə İndoneziya arasında) xüsusilə vacibdir. Bu strateji nöqtələrinə qarşı terror hücumları 
enerji təchizatı üçün əhəmiyyətli nəticələrə səbəb olur. Nəqliyyatın təxminən 40% -ni təşkil edən 
boru kəmərləri daha az həssasdır. NATO milli kəşfiyyat orqanlarını koordinasiya edərək bütün üzv 
dövlətlərə müvafiq məlumatlar verilməsində və kəşfiyyat yığıncağında xüsusilə faydalı ola bilər. 
İnstitusional nəzəriyyə hesab edir ki, beynəlxalq və regional təşkilatların və ittifaqların kollektiv 
işləri enerji təchizatı təhlükəsizliyinin qorunmasında dramatik şəkildə kömək edəcəkdir: 

 ətraf mühit kimi enerji və enerji ilə bağlı məsələlər haqqında məlumat və məlumatların 
yayılmasını təmin etmək; 

 ümumi çoxtərəfli konvensiyalar və sazişlər vasitəsilə yaranmış ümumi hüquqi bağlayıcı 
qurumların yaradılması; 
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 birbaşa beynəlxalq enerji bazarlarını əhatə edən xüsusi konvensiyaların yaradılması; 
 Aİ daxili bazarında tətbiq olunan təcrübələrə xüsusi diqqət yetirərək regional iqtisadi təşki-

latların formalaşdırılması; 
 sərhəd qurumlarını quran xüsusi ticarət aktyorları. 
Dünya enerji problemlərinin öyrənilməsi beynəlxalq əlaqələrin təbiəti ilə bağlı əsas nəzəri 

mübahisələrə əsaslanır. Eyni zamanda enerji mövzuları ilə məşğul olan tədqiqatçıların əksəriyyəti 
hələ neorealist xətdə təhlil aparmağa üstünlük verirlər. Başqa sözlə, onların diqqəti milli maraqların 
və təhlükəsizliyin, hərbi qarşıdurmanın və regional münaqişələrin kontekstində nəzərə alınan dö-

vlətlərin enerji siyasətinə yönəlmişdir. İdxalçı ölkələr üçün, ilk növbədə, xarici enerji mənbələrinə, 
o cümlədən hərbi qüvvələrin istifadəsi yolu ilə təmin olunmuş problemlər aiddir. İxrac edən ölk-

ələrin vəziyyətində, söhbət enerji resurslarının ən sərfəli satışına deyil, siyasi məqsədlər üçün enerji 
potensialının istifadəsinə yönəlir. Neo-realizm tərəfdarlarına görə dünya karbohidrogen xammalının 
çatışmazlığı və neft-qaz bazarında sərt rəqabət şəraitində dövlətlərin münaqişələri qaçılmazdır. On-

lar həmişə açıq qarşıdurmaya çevrilmirlər, amma bir qayda olaraq, silah yarışını stimullaşdırır və 
beynəlxalq gərginliyin artmasına səbəb ola bilərlər. 

Amerika tədqiqatçıları David Moran və Ceyms Russell monoqrafiyalarında 21-ci əsrin 
əvvəllərində enerji resursları üçün artan rəqabət nəticəsində yaranmış hərbi qarşıdurma risklərini 
təhlil etdi. Onlar idxalatçı ölkələr və ixracatçı ölkələrin yalnız qlobal səviyyədə deyil, eyni zamanda 
dünyanın əsas neft və qaz bölgələrində münaqişə münasibətlərinə baxırlar. Dünya iqtisadiyyatının 
və enerjisinin əsas təminatçısı kimi təsvir olunan Amerika Birləşmiş Ştatlarının roluna xüsusi diqqət 
yetirilir. Monoqrafiyanın müəllifləri tərəfindən əldə edilən əsas nəticələrdən biri də enerji bazarının 
qlobal bazarı əsasən özünü tənzimləyir, lakin enerji resurslarına çıxış üçün mübarizə aparan dö-

vlətlərin güclü qarşıdurmasından qorunmur. (8) 
Energetika məsələləri üzrə bir sıra kitabların müəllifi, publisist və hərbi analitik olan daha bir 

amerikalı ekspert Maykl Kler neorealist baxışlara sadiqdir. Bunların ən məşhurları: "Qan və neft", 
"Sərvətlər üçün döyüşlər" və "Yüksələn güclər, planetin kiçilməsi: yeni enerji geosiyasəti"dir. 
M.Cler bildirir ki, enerji resurları uğrunda mübarizə bütün beynəlxalq mənzərəni dəyişir, rəqabətçi 
dövlətlərarası ittifaqların yaradılmasına səbəb olur. M.Kler qeyd edir ki, Soyuq Müharibədən sonra 

Rusiya Avrasiya məkanında nüfuzlu bir oyunçu oldu və bu, dolayısı ilə bahalı karbohidrogenlərin 
ixracının artması ilə mümkün oldu. Eyni zamanda, dünyanın yeganə super gücünün statusunu 
qoruyan Birləşmiş Ştatlar tükənən enerji resurslarına çıxış üçün Çin və Hindistanla rəqabət 
aparmağa məcburdur. (6) 

ABŞ hərbi strategiyasının enerji aspektlərinin ətraflı təhlilində, M. Kler, Vaşinqtonun "Karter 
doktrinasını" tərk etməyə hələ hazır olmadığını və yalnız Fars körfəzindəki geosiyasi üstünlüyünü 
qorumağa deyil, dünyanın strateji əhəmiyyətə malik olan digər neft və qaz yataqlarına yayılmasını 
təmin edəcəkdir. M. Klerə görə, bu vəziyyət hərbi qarşıdurma risklərini gizlədir, çünki Çin enerji 
baxımından zəngin bölgələrdə, xüsusilə də Afrikada hərbi birliyin qurulması üçün bir strategiya 
qəbul etmişdir. Amerikalı tədqiqatçı yekunlaşdıraraq bildirir ki, köklü dəyişmiş dünyada yaşamaq 
üçün yeganə yol beynəlxalq əməkdaşlığın yolları üzərində dayanır. 

Vudro Vilson və Brukinqs İnstitutu adına Beynəlxalq Mərkəzi təmsil edən Cen Kaliki və 
Deyvid Qoldvin enerji məsələlərini yalnız ABŞ milli təhlükəsizlik kontekstində nəzərdən keçirir. 
Ekspertlər hesab edirlər ki, ölkənin qarşısında duran enerji problemləri xarici siyasət strategiyasında 
daha çox əks olunmalıdır. ABŞ-ın qlobal doktrinasının əsas hədəfləri dəyişməz qalmalıdır. Eyni 
zamanda ABŞ-ın enerji sektoru Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini həyata keçirmək üçün bir mex-



79 
 

anizm kimi qəbul edilməlidir və bu potensialın əhəmiyyəti hər keçən il artacaqdır. (5) 
Beynəlxalq əlaqələrin neorealist baxışına dair bəzi spikerlər okean boşluğuna nəzarət 

kontekstində enerji təhlükəsizliyi problemini nəzərdən keçirməyi təklif edir. Cənubi Çin Dənizinin 
və Arktikanın ehtiyatları üzərindəki mübahisələr dövlətlərin enerji əldə etmək iddialarını qəti şəkil-
də müdafiə etməyə hazır olduqlarını göstərir. 

Hərbi ekspert, keçmiş ABŞ Dəniz Qüvvələri zabiti Brayan Vilson dəniz təhlükəsizliyini enerji 
təchizatının etibarlılığını təmin edən əsas komponent hesab edir. Eyni zamanda, Dünya Okeanının 
əksəriyyəti dövlətlərin yurisdiksiyasındadır, lakin onlar 11 min neft və 1,5 min qaz tankerini terror-

çuluqdan və digər təhdidlərdən müdafiə etməyə məcburdurlar. (13) 
Neorealist perspektivin əsərlərində, "resurs milliyətçiliyi" problemində bir-biri ilə əlaqəli iki 

prosesə tez-tez rast gəlinir. Birincisi, milli karbohidrogen ehtiyatları üzərində hökumətin nəzarətini 
birbaşa və ya dolayı gücləndirməklə müəyyənləşdirilir. İkincisi, xarici kapitalın ölkənin resurs ba-

zasına çıxmasını məhdudlaşdıran dövlət siyasətidir. Neo-realizm nöqteyi-nəzərindən, "resurs milli-
yətçiliyi" siyasəti sərvət ölkələrinin az enerji mənbələrinə sahib olmağından və maksimum iqtisadi 
və siyasi fayda əldə etmək arzusundan irəli gəlir. 

Bir çox müəllif "resurs milliyətçiliyi" problemlərinin araşdırılmasına müraciət etmişdir. Beləli-
klə, Amerika tədqiqatçıları Fridrik Buxanan və Sued Anvar "Resurs millətçiliyi və qlobal neft 
sənayesində biznesin dəyişən modeli" adlı birgə iş nəşr etdilər. (4) Avstraliya mütəxəssis Vlado 
Vivoda "Resurs millətçiliyi, ticarət və beynəlxalq neft şirkətləri" adlı əsaslı bir elmi məqalə yazdı. 
(12) Ayrı-ayrılıqda, nüfuzlu enerji eksperti və Cambridge Energy Research Associates şirkətinin 
həmtəsisçisi olan Jozef Stanislausun araşdırmalarına diqqət yetirilməlidir. Elmi nəşrinin mövzusu 

"Enerji nümayişi: resurs millətçiliyi, enerji üçün qlobal mübarizə və qarşılıqlı qarşılıqlı ehtiyac"dır. 
(11) 

Yuxarıda qeyd edildiyi kimi, neorealistlər baxımından "resurs milliyətçiliyi" dünyanın xammal 
bazasının vaxtında və optimal inkişafına maraq göstərən idxalçı ölkələr üçün təhlükə yaradır. 

Dünya enerji problemlərini öyrənmək üçün geosiyasi yanaşma akademik dairələrdə də çox 
məşhurdur. Bir çox cəhətdən o, neorealist təxminlərə yaxındır. Bir qayda olaraq, geosiyasi 
təhlillərin mərkəzində aparıcı dövlətlərin enerji xammalı mənbələrinə çıxışı üçün mübarizə dayanır. 
Bu, dövlətlərin müəyyən xam sahələrə və ya enerjinin nəqli yollarına birbaşa və ya dolayı nəzarət 
etməsi, eləcə də milli təhlükəsizliyi təmin etmək üçün enerji ixracının və ya idxalın coğrafi diversi-

fikasiyası siyasətinin qurulması cəhdidir. Elmi ədəbiyyatda, hətta "enerji geosiyasəti" termini belə 
ortaya çıxmış və istifadə edilmişdir, xüsusilə qeyd olunan termindən M. Kler və Brukings İnstitutu 
mütəxəssisləri Karlos Paskal və Evi Zambetakis istifadə edirlər. Sonuncu qeyd edir ki, ən böyük 
enerji idxalçıları arasında olan ABŞ və Aİ eyni məqsədə - enerji xammalının xarici qaynaqlarına 
çıxış təmin edirlər. Lakin Vaşinqton və Brüsselin bu məqsədə nail olmaq üçün fərqli yolları var. 
ABŞ neft idxalına daha çox asılı olan, bu ehtiyatın dünyanın ən böyük ehtiyatları olan Yaxın Şərq 
regionuna artan maraq göstərir. 

Neoliberal fikirlərə riayət edən alimlər dünya enerjisində baş verən proseslərin neo-realist 

şərhinə razı olmurlar. Onların fikrincə, hərbi güc və ya geosiyasi kontekstdə təfsir edilən enerji 
resurslarına çıxış üçün yalnız dövlətlərin rəqabətinə yönlənmək 1970-ci illərdən etibarən əsaslı 
şəkildə dəyişən beynəlxalq enerji əlaqələrinin bütün növünü əhatə etmir. Neoliberalizmin 
nümayəndələri, qlobal enerji bazarının ortaya çıxması və müasir dünyada mövcud olan 
münaqişələrin sayı və intensivliyinin azaldılması tendensiyaları "resurslara görə müharibə risk-

lərini" neytrallaşdırır. Alman tədqiqatçı Kristofer Fetveyzin fikrincə, son onilliklərdə inkişaf etmiş 
dünya enerji təchizatı sistemi ümumiyyətlə, xammalın statusu baxımından əsas bazar iştirakçılarını 
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təmin edir. 
Konstruktiv paradiqma enerji təhlükəsizliyi problemlərini anlamaq üçün daha çox istifadə 

olunan dünya enerjisinə dair neo-realist və neoliberal baxışlara ağır alternativdir. Onun tərəfdarları 
beynəlxalq əlaqələrin əsas xüsusiyyətləri, o cümlədən enerji sahəsinə aid olanlar, sarsılmaz kate-

qoriyalar deyil, qarşılıqlı təsir göstərən iştirakçılar tərəfindən yaradılıb və əks etdirilir. 
Beynəlxalq Siyasi İqtisadiyyat Məktəbi də enerji təhlükəsizliyi məsələlərini başa düşməyə 

kömək edir. Onun aparıcı nümayəndəsi Suzan Streync hesab edir ki, bu nəzəri subtipsiya 
çərçivəsində qurucu problem dövlətin və bazarın optimal korreksiyası üçün axtarışdır və müəyyən 
bir cəmiyyətdə hakimiyyətin həyata keçirilməsinin struktur anlayışı ilə nəzərdən keçirilməlidir. 

Neomarksist baxışların tərəfdarlarıı enerji sahəsində beynəlxalq əlaqələr haqqında fikirlərini 
bildirirlər. Bu nəzəri istiqamətin aparıcı nümayəndələrindən biri olan Samir Əmin qeyd edir ki, 
müasir imperializmin əsl məqsədi dünyanın xalqlarının marjinallaşmasıdır və bunu Afrika 
nümunəsində nümayiş etdirir. (2) 

Neo-realist və neoliberal nəzəriyyələrin tərəfdarları arasında ənənəvi mübahisə bu gün az 

əhəmiyyətlidir. Bu iki "klassik" məktəbin ruhunda şərhlər alternativ yanaşmalara - konstruktivizmə, 
beynəlxalq siyasət iqtisadiyyatına, neo-marksizmə əsaslanan tədqiqatlarla uğurla tamamlanır. Enerji 
ehtiyaclarından asılı olaraq bu konsepsiyaya məktəblər fərqli təriflər vermişlər. Beynəlxalq enerji 
münasibətləri inkişaf etdiyindən, yeni müasir tədqiqat proqramları ilə bir sıra müasir teorik kon-

struksiyalar əlavə olunacaq. 
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MÜASİR ƏRAZİ MÜNAQİŞƏLƏRİ: SƏBƏBLƏR VƏ NƏTİCƏLƏR 

Müasir mərhələdə mövcud olan ciddi problem dövlətlərarası münasibətlərdir. Bu problemin 
həllində müvafiq qərarın açarı ərazi münaqişələrin anlayışı, onların yaranma səbəbləri və mümkün 
nəticələrinin müəyyən olunmasıdır. Bu məqalə bu səbəblərdən bəzilərinin öyrənilməsinə və bu günə 
qədər tanınan beynəlxalq nəticələrin təhlili ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: beynəlxalq münasibətlər, dövlətin ərazisi, münaqişə, münaqişənin səbəbləri, həlli 
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CONTEMPORARY TERRITORIAL CONFLICTS:  

CAUSES AND CONSEQUENCES 
The concept of territorial conflicts, the causes of their occurrence and possible consequences 

are the main clues to the solution of the serious problem of the interrelations of states at the present 

stage. This article is devoted to the study of some of these causes and the analysis of international 

consequences known for today. 

Keywords: international relations, the territory of the state, conflict, the causes of conflict, the 

prospects for solution, the state. 
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BMT-NİN ƏRZAQ TƏHLÜKƏSİZLİYİ İLƏ MƏŞĞUL OLAN İXTİSASLAŞMIŞ 

QURUMLARI: MÖVCUD DURUM VƏ PERSPEKTİVLƏR 
Məqalədə dünyada baş verən ərzaq problemi və BMT-nin bu istiqamətdə mövqeyi araşdırılmış, 

təhlükəyə çevrilmiş və minimum həddə çatmış ərzaq ehtiyatlarının qıtlığı probleminin aradan 
qaldırılması istiqamətində BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatının fəaliyyəti nəzərdən 

keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının ərzaq təhlükəsizliyi və bununla bağlı üzv olduğu dövlət 

proqramının müzakirəsinə yer verilmiş, problemin həllinə dair fikirlər bildirilmişdir. 
Açar sözlər: Aclıq, Ərzaq Təhlükəsizliyi, BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı, 

Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi 
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SPECIALIZED UNITED NATIONS INSTITUTIONS ON FOOD SECURITY: 

CURRENT SITUATION AND PERSPECTIVES 
In this article has been investigated the food problem and The UN's activities in this 

direction,however ,has been revised FAO’s position of eliminating the problem of shortage of food 

resources that has become a peril and reached a minumum level. Food security of the Republic of 

Azerbaijan and the discussion of the state program that associated with it has given, even ideas for 

the solution of the problem have been reported in the context. 

Keywords: Food Security, UN Food and Agriculture Organization, the Food Security of the 

Republic of Azerbaijan 

 

Müasir dövrdə beynəlxalq aləmi narahat edən başlıca məsələlərdən biri də insanların ərzaq 

təminatı, aclıq təhlükəsindən xilas olunmasıdır. Ərzaq da təbii ehtiyatlar kimi heç də planetin hər 

yerinə bərabər miqdarda paylanmamışdır. Məhz bu ərzaq təhlükəsizliyi, əhalinin ərzaqla təminatı 
probleminə qlobal mahiyyət verir. Müasir dövrdə ərzaq təhlükəsizliyi və ərzaq ehtiyatlarının 
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yaradılması MT konsepsiyasının başlıca şərtlərindən biridir. 

Planeti narahat edən bu problem ilbəil kəskinləşməkdədir. Statistikaya görə son illər 950 mln 

nəfər aclığa məruz qalır. Hər il 10 mln nəfər də artır. Bu baxımdan Afrika qitəsinin vəziyyəti daha 

ağırdır. Burada hər il 2 mln-dan çox insan yemək çatışmazlığından ölür. Ərzaq probleminin qlobal 
miqyas alması həm dünya dövlətlərini, həm də Beynəlxalq Təşkilatları bu problemin ni-

zamlanmasına səfərbər edir. 

Ərzaq Təhlükəsizliyi və təminatı eyni zamanda müstəqil xarici siyasət strategiyasının atribu-

tudur. Ərzaq problemini həll etmiş ölkə xarici siyasət yeridə və hətta humanitar ərzaq yardımları 
sahəsində donör ölkə kimi çıxış edə bilər. [4,s 35] 

Flora və faunanın dəyişkən xarakteri dünyanın ekoloji baxımdan rəngarəngliyi ərzaq problem-

ini planetin bir nömrəli problemi sırasına çıxarır. Hətta BMT-nin Qəyyumluq üzrə Şurasının dünya 
ərzaq təşkilatına çevrilməsi də aktualdır. 

Məlum olduğu kimi, yer planetinin sərvətlərinin bərabər paylanmaması və ərzaq məsələsinin 

hər hansı ölkənin təkbaşına həll edə bilməməsi müxtəlif ictimai bəlaları: terrorizmi, qaçaqmalçılığı, 
birtərəfli ticarət müqavilələrini və seperatizmi şərtləndirir. 

Ərzaq və iqtisadi ehtiyatlardan siyasi vasitə kimi istifadə olunmasına ABŞ-da 1965-ci ildə təsis 

olunmuş və 80-ci illərin ortalarına qədər qüvvədə olan <inkişaf naminə inkişaf> proqramını 
göstərmək olar. Bu pro1ram Kuba ilə diplomatik münasibətləri kəsən ölkələrə ümumilikdə 1 mlrd $ 

yardım nəzərdə tuturdu. 

BMT-nin İnkişaf Proqramında da 1986-cı ildən dünyanin fəlakət zonası əlan olunmuş Afrikaya 
humanitar və ərzaq yardımlarının göstərilməsi proqramı mövcuddur. 

Həmin proqrama görə BMT-nin konkret tələblərini yerinə yetirən ölkələrə iqtisadi və ərzaq 

yardımlarının göstərilməsi nəzərdə tutulur. Halbuki Rodeziya bu proqrama daxil edilməmişdi. Çün-

ki hakimiyyət qəyri-dinc vasitəylə bir qrupdan digərinin əlinə keçmişdi. [5, s 23] 
Analoji vəziyyət, Zimbabve və Nikaraquaya da aid idi. 

Ərzaq təhlükəsizliyi insanların istənilən vaxt aktiv və sağlam həyat tərzi sürmək üçün kifayət 

qədər keyfiyyətli qida məhsullarına fiziki və iqtisadi çıxış imkanlarına malik olması deməkdir. 

Bunun əsas elementlərindən birini isə hər bir vətəndaşın keyfiyyətli qidaya fiziki və iqtisadi çıxış 
imkanlarının olması ilə yanaşı, ölkənin milli ərzaq sisteminin iqtisadi baxımdan müstəqilliyini - 

əsas ərzaq malları üzrə ixracdan asılı olmamasını, etibarlılığı, ərzaq sisteminin mövsüm, hava və 

digər amillərlə bağlı risklərdən qorunması, dayanıqlılığı, milli ərzaq sistemi istehsalının 
genişləndirilməsi rejimində inkişafını nəzərdə tutur. 

Dünyada bir nömrəli iqtisadi güc sayılan ABŞ-da ərzaq da daxil olmaqla avtomobildən tutmuş, 
pərakəndə satış şəbəkələrində satılan bütün növ istehlak malları başqa ölkələrə məxsusdur: 
avtomobillər Yaponiya və Cənubi Koreya istehsalına aiddirsə, geyim və digər qeyri-ərzaq, 
həmçinin ərzaq malları Çin, Hindistan, Pakistan, Tayvan, İndoneziya, Banqladeş, Latın Amerikası 
ölkələrinin istehsalıdır. Bir sözlə desək, üzərində “Made in USA” yazılan mallara rast gəlmək 
mümkün deyil. 

Ancaq bir cəhət var ki, bunlar keyfiyyətlidirlər. Bizə idxal olunan məhsullar ilə bunları 
müqayisə etmək əsla mümkün deyil. Ümumiyyətlə, ABŞ-da satışda olan Çin mallarına baxdıqda, 
bizdə təklif edilən eyni məhsulların həqiqətən Çin istehsalı olduğuna şübhə edirsən. Bu da ondan 
irəli gəlir ki, Birləşmiş Ştatlarda yerli istehsal o qədər keyfiyyətli və rəqabətqabiliyyətlidir ki, idxal 

yalnız bundan ucuz məhsullara hesablanıb. 
Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında məqsəd bilavasitə buna yönəld-

ilməlidir. Daxili tələbatı yerli istehsal hesabına 80 % öz istehsalımız hesabına təmin etsək kifayətdir 
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və bu, böyük nəticədir. Ona görə ki, söhbət ərzaqdan getdiyi təqdirdə iqlim şəraiti və digər bu kimi 
amillər mütləq nəzərə alınmalı və heç bir halda hətta ən zəruri ərzaq məhsulları ilə də olsa belə, 
özümüzü 100 % daxili istehsalla təmin edə bilməyəcəyimiz qabaqcadan əsas götürülməlidir.[2] 

Azərbaycan qloballaşan dünyanın bir hissəsidir. Müasir dövrdə tədric olunmuş halda və ya 
fərdi qaydada ölkənin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək qeyri-mümkündür. Azərbaycan açıq və 
sərbəst iqtisadi sistemə, qloballaşan istehsal münasibətlərinə malik bir dövlətdir. Dünyada baş verən 
iqtisadi proseslər təbii ki, Azərbaycandan yan ötmür və öz təsirini göstərməkdədir. Ümumdünya 
ərzaq bazarının konyukturasında baş verən proseslər milli istehsalların strukturunun və bazar 
konyukturasının formalaşmasında mühüm rol oynayır. 

Son dövrlərdə yer kürəsində baş verən ekoloji və klimotoloji dəyişikliklər, kənd təsərrüfatı 
istehsalına yararlı torpaq və su resurslarının erroziya proseslərinin sürətlənməsi, habelə dünya 
əhalisinin artım tempi ərzaq məhsullarına qlobal tələbatın yetərincə ödənilməsində ciddi çağırışlara 
səbəb olmuşdur. Ərzaq məhsullarına tələbatın artım tempi ilə mövcud istehsal resursları arasında 
yaranan kəskin disparitetlik artan dünya əhalisinin ərzaq təminatında bir sıra problemlər vəd edir. 
Son məlumatlara əsasən hazırda dünya əhalisi 6,7 milyard nəfəri ötmüş və 2050-ci ildə onların sayı 
9,2 milyard nəfərə çatacaqdır. Təbii ki, əhalinin artım tempi özlüyündə ərzağa tələbatın artım 
tempini müəyyən edir, digər tərəfdən isə bu tələbat ilbəil keyfiyyətcə təkmilləşir, dəyişir və 
yeniləşir. Belə bir şəraitdə istehsalın artım dinamikasının tələbatın artım dinamikası ilə 
harmonizasiyası, tələblə təklifin sinxronlaşdırılması müasir dünyanın ən aktual problemlərindən biri 
olaraq qalır. Bu səbəbdən də ərzaq məhsulları istehsalında məhsuldarlığın artırılması məqsədilə 
mütəmadi olaraq elmi tədqiqatlar aparılır, yeni texnika və texnologiyaların kənd təsərrüfatı 
istehsalına tətbiqi, innovasiyaların istehsal sahələrinə gətirilməsi problemin həllində əsas vasitə və 
alət kimi istifadə olunmaqdadır.[7, s 121] 

Bunlar arasında gen mühəndisliyi və genetik cəhətdən modifikasiya olunmuş 
mikroorqanizmlərdən, müxtəlif kimyəvi preparatlardan, qida əlavələrindən, əvəzedicilərdən və s. 
istifadə hazırda geniş yayılmışdır. Təbii ki, bu vasitələr və elmi-texniki nailiyyətlər istehsal 
həcminin artırılmasında mühüm rol oynamaqla yanaşı, bəzən düzgün istifadə edilmədikdə qida 
sağlamlığı üçün müəyyən təhlükələr yaradır. Bundan əlavə, tələbatın artım tempi istehlak bazarında 
keyfiyyətsiz, insan sağlamlığı üçün təhlükə yarada biləcək ərzaq məhsullarının yer almasına da 
şərait yaradır. Keyfiyyətin və qida təhlükəsizliyinin idarəedilməsi sistemlərinin mövcud çağırışlara 
qeyri-adekvatlığı, qida təhlükəsizliyi sahəsində əhalidə bilik və informasiyaların yetərincə olmaması 
aqrar siyasətin bu komponentinə diqqətin artırılmasını zəruri edir. Bu məsələ, əsasən, inkişaf 
etməkdə olan və iqtisadi-siyasi sistemi transformasiyaya uğrayan ölkələrdə daha qabarıqdır. 

Azərbaycan Avropa İttifaqına və inkişaf etmiş dünyaya inteqrasiya yolunu seçmişdir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, bu yolda xeyli uğurlar əldə edilmiş və hazırda işlər davam etdirilməkdədir. 
Respublikanın qanunvericilik və hüquqi-normativ bazasının Avropa İttifaqının qanunvericiyliyinə 
uyğunlaşdırılması, respublikanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması ilə əlaqədar sanitar və 
fitosanitar tədbirlərin modernləşdirilməsi və s. üçün xeyli işlər görülmüşdür. Azərbaycanda ərzaq 
keyfiyyəti və qida təhlükəsizliyinin idarəedilməsi sistemlərinin müasirləşdirilməsi də olduqca 
aktualdır və həmin tədbirlər sırasındadır. Əhalinin sağlam və təhlükəsiz qida məhsulları ilə təmin 
edilməsi, Azərbaycanın istehlak bazarına zərərli və keyfiyyətsiz ərzaq məhsullarının daxil 
olmasının qarşısının alınması məqsədilə təhlükəsizliyin idarəedilməsi sistemlərinin və nəzarət 
mexanizmlərinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması əsas vəzifələrdən biridir. Lakin qida 
təhlükəsizliyinin idarəedilməsi sistemlərinin modernləşdirilməsi xeyli vaxt və vəsait, bilik və 
informasiya, səriştə və bacarıq tələb etdiyi üçün qabaqcıl təcrübənin öyrənilməsi, Azərbaycan 
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şəraitində səmərəli işləyə biləcək mexanizmlərin tətbiq edilməsi üçün seçim edilməsi və uyğun 
olanların təbliği üçün əsaslar yaradılması olduqca vacibdir.[3, s 43] 

Qida təhlükəsizliyi sahəsində müasir idarəetmə sistemləri haqqında danışmazdan öncə qida 
təhlükəsizliyi ilə bir çox hallarda qarışdırılan və ya səhv salınan bir neçə digər amillərə aydınlıq 
gətirmək məqsədəmüvafiqdir. Bunlar ərzaq təhlükəsizliyi və ərzaq keyfiyyəti kriteriyalarıdır. Bir 
çox hallarda ərzaq təhlükəsizliyi və ərzaq keyfiyyəti anlayışları qida təhlükəsizliyi ilə səhv salınır 
və ya onları eyniləşdirirlər. Yəni, bu terminlərin eyni məna daşıdığını yəqin edir və sinonim sözlər 
kimi istifadə etməyə çalışırlar. Lakin bunlar tamamilə müxtəlif və fərqli terminlər olmaqla müxtəlif 
mahiyyət daşıyıcılarıdır. 

Ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə istehlakçı üçün ərzağın əlyetərliyi – istehlak bazarında ərzağın 
fiziki mövcudluğu və istehlakçının öz tələbatını ödəməsi üçün həmin ərzağı almaq, əldə etmək 
imkanı başa düşülür. Yəni, ərzaq təhlükəsizliyi ərzağın istehlak bazarındakı miqdarı və 
istehlakçının alıcılıq qabiliyyətinin vəhdəti ilə səciyyələnir. 

Ərzaq keyfiyyəti ərzağın istehlakçı üçün dəyərliliyi ilə xarakterizə olunur. Ərzaq keyfiyyəti 
ərzaq xammalının növü, istehsal texnologiyası, dad, rəng, struktur quruluşu və s. kimi müsbət, 
habelə xarab olma, torpaqla çirklənmə, rəngin, iyin, dadın dəyişməsi və s. kimi mənfi atributları 
özündə əks etdirir. Qida təhlükəsizliyi dedikdə hər hansı bir qida məhsulunun insan sağlamlığı üçün 
zərərli olan bioloji, kimyəvi və fiziki təhlükəli faktorlardan azad olması nəzərdə tutulur. Qida 
təhlükəsizliyi hər hansı bir qidanın insan, heyvan və ətraf mühüt sağlamlığı üçün təhlükə mənbəyi 
olmaq ehtimalından azad olmasıdır. Qida təhlükəsizliyi – sağlamlıq üçün fəsadlar yarada biləcək 
təhlükəli faktorların qidanın tərkibində qalmaq, sonradan yaranmaq və ya sonradan qidanın 
tərkibinə daxil olmaq ehtimalının istisnası deməkdir. 

Ərzaq təhlükəsizliyi insan ləyaqətinin başlıca amili olmaqla, əsas insan hüquqlarından biridir. 
Ona görə də bu hüququn təmin edilməsi Azərbaycan Respublikası Hökumətinin mühüm 

vəzifələrindən sayılır. 
Ərzaq təhlükəsizliyi hər bir insanın sağlam və məhsuldar həyat tərzi üçün ərzaqla kifayət qədər 

təmin edilməsi deməkdir. Bu problemin həlli ilk növbədə yoxsulluğun azaldılması, ərzaq 

təminatının və ərzaq məhsullarından istifadənin səmərəsinin artırılması ilə bağlıdır. 
«Azərbaycan Respublikasının Ərzaq Təhlükəsizliyi Proqramı» Azərbaycan Respublikası 

Hökumətinin ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində öhdəlik və məqsədlərini əhatə edir. Bu proqramın 
dövlətin maliyyə öhdəlikləri və büdcə imkanları çərçivəsində həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur. 

Ərzaq təhlükəsizliyi proqramının məqsədləri aşağıdakılardan ibarətdir: 

yerli kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və ərzaq məhsullarının qiymətlərinin 

məqbul səviyyədə saxlanmasına yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi; 

kəskin ərzaq qıtlığı hallarına yol verilməməsi sisteminin yaradılması. [1] 
Ərzaq təhlükəsizliyinə nail olmaq üçün Azərbaycan Respublikasının Hökuməti iki mərhələdən 

ibarət olan aşağıdakı strategiyanın həyata keçirilməsini öhdəsinə götürür: 

1. İslahatlar aparıldığı müddətdə ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün qısa müddətli və 

orta müddətli keçid tədbirlərinin tətbiqi. Bu əsasən özəl fermer təsərrüfatçılığına və sahibkarlığa 
kömək göstərilməsi vasitəsilə təmin edilir. 

Bu mərhələdə tədbirlərin aşağıdakı istiqamətlərdə aparılması nəzərdə tutulur: 

müvafiq qanunların həyata keçirilməsinə nəzarət; 

gözlənilən ilkin nəticələrin əldə edilməsi üçün lazım olan büdcə ayırmalarının 
dəqiqləşdirilməsi; 

ərzaq istehsalı sahəsində müvəqqəti vergi güzəştlərinin tətbiqi məsələsinə baxılması; 
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qida məhsullarının istehsalı, emalı və satışı üçün kreditlərin alınmasına kömək göstərilməsi; 

qida məhsulları istehsalçılarının ərzaq idxalından müdafiəsi; 

müəssisələr arasında qarşılıqlı borcların restrukturizasiyası; 
istehlakçıların müdafiəsinin gücləndirilməsi; 

ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində müvafiq məlumat sisteminin yaradılması yolu ilə fövqəladə 

vəziyyətə hazırlıqla bağlı əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi. 

2. Ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində uzunmüddətli tədbirlərin başlıca məqsədi Azərbaycanın kənd 

təsərrüfatının gəlirliliyinin və rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını, eləcə də onun beynəlxalq iqtisadi 

sistemə inteqrasiya olunmasını nəzərdə tutur. Ərzaq təhlükəsizliyi əsasən ölkədə kənd təsərrüfatının 
inkişafı və ərzaq istehlakı vəziyyətinin yaxşılaşdırılması hesabına təmin edilməlidir.[10] 

Buna nail olmaq üçün aşağıdakı dörd əsas istiqamətdə tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulur: 

ərzaq təhlükəsizliyi ilə bağlı idarəetmə mexanizmlərinin möhkəmləndirilməsi; 

fermer təsərrüfatlarının kommersiya və bazar iqtisadiyyatı tələblərinə cavab verən qurumlara 

çevrilməsi, kənd təsərrüfatı və ərzaq sektorları üçün müəyyən olunan güzəştlərin mərhələlərlə 

məhdudlaşdırılması; 
ölkədə ərzaq məhsulları növlərinin istehsalının inkişafı və kənd təsərrüfatının rəqabət 

qabiliyyətinin təmin edilməsi; 

kənddə infrastrukturun inkişafına kömək edən dövlət investisiya siyasətinin aparılması. [5, s 
78] 

Ərzaq təminatı sahəsində ümumdünya problemləri: 
FAO- Ərzaq və kənd təsərrüfatı Təşkilatı BMT-nin ixtisaslaşmış qurumlarından biri olub əsası 

16 oktyabr 1945-ci ilde BMT-nin Kvebek şəhərində keçirilən konfransda qoyulmuşdur. 1981-ci 

ildən etibarən hər il bu tarix Beynəlxalq ərzaq günü kimi qeyd olunur. Məqsəd və vəzifələri: * 

planet xalqlarının qidalanma və yaşayış standartları səviyyəsinin yüksəldilməsi; * kənd təsərüffatı 
məhsullarının istehsalı, email, marketinq və bölünməsinin yaxşılaşdırılması; * aqrar bölmənin 

inkişafı və kənd əhalisinin yaşayış şəraitinin yüksəldilməsi; * aclıqla mübarizəyə yardım 
göstərilməsi yolu ilə dünya aclıq probleminin aradan qaldırılması. Bu məqsədləri həyata keçirmək 

üçün FAO İEOO-də kənd təsərrüfatı sahəsinə kapital qoyuluşunu artırmaq, toxum istehsalının 
yaxşılaşdırılması, kənd təsərüffatı xəstəliklərinin aradan qaldırılması siyasəti yeridir. Hazırda illik 
büdcəsi 650 mln dollardan yuxarıdır. FAO ayrı-ayrı ölkələr arasında layihələr işləyir. 1996-da ərzaq 

təhlükəsizliyi üzrə Roma bəyannaməsi qəbul olundu. <Ümumdünya aclıqla mübarizə> proqramı isə 

istehlakdan artıq qalan məhsulun ehtiyacı olan regionlara paylanması. 
WFP- Beynəlxalq Ərzaq Proqramı – ərzaq yardımı funksiyasını yerinə yetirir. 1963-cü ildə 

əsası qoyulan bu təşkilat planetdə kasıblığa və aclığa son qoymaq üçün az təminatlı əhaliyə yardım 
funksiyasını yerinə yetirməklə inkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi və sosial tərəqqisinə kömək 

edir. UNHCR- BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı tərəfindən qaçqınların ərzaqla təminatı 
üzrə həyata keçirilən əməliyyatlarda nəqliyyat üçün, ərzaq və fondların səfərbərliyi üçün BEP 

birbaşa cavabdehdir və BMT qarşısında məsuliyyət daşıyır. BEP müharibələr, etnik konfliktlər, 

siyasi mübarizə, həmçinin təbii fəlakətlər nəticəsində ərzaq qıtlığını aradan qaldırmaq və insanları 
aclıqdan xilas etmək üçün fövqəladə tədbirler görür. BEP ehtiyatlarının 70%-i müxtəlif 

konfliktlərdən əziyyət çəkənlər üçün sərf olunur. 

IFAD- Az gəlirli, kasıblıq həddində yaşayan və ərzaq çatışmazlığı olan dünya regionlarında 
aclıq və kasıblığın qarşısını almaq iqtidarında olan, mandatı olan təşkilatlardan biri də Beynəlxalq 

Kənd Təsərrüfatı inkişafı Fondudur. 1974-cü ildə keçirilmiş ümumdünya ərzaq konfransında IFAD-
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ın təsis olunması haqqında qərar qəbul etmişdi. Təşkilat 1977-ci ildə yaradıldı. Fondun əsas 

məqsədi: İEOO-də ərzaq istehsalının və az təminatlı təbəqələr arasında qidalanmasının 
yaxşılaşdırılması üçün ehtiyatları səfərbər etməkdən ibarətdir. Fond öz imkan və diqqətini bu 

məqsədlərə yönəltmiş və həmin ölkələrə çox əlverişli şərtlərlə pul kreditə verir. Fond öz işini Dünya 
Bankı regional inkişaf fondları, digər maliyyə agentlikləri, BMT agentlikləri və qurumları vasitəsilə 

həyata keçirir. Onun bütün program və qrantları dünya ərzaq təhlükəsizliyi probleminin aradan 

qaldırılmasına kömək edir. AR 1995-dən üzvüdür. 

Ərzaqla bağlı aşağıdakılar göstərilir: 

Ərzaq problemi il bağlı olan beynəlxalq tədbirlər zamanı inkişaf etməkdə olan ölkələrin 

konkret problemlərinin tam nəzərə alınması; 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin vəsait olmaması səbəbindən böyük 

həcmdə mənimsənilməmiş və ya az mənimsənilmiş torpaqlara malik olmalarının nəzərə alınması; 
beynəlxalq ictimaiyyətin səhralıqların genişlənməsi və çəyirtkələrin yayılması ilə əlaqədar 

inkişaf etməkdə olan ölkələrə dəyən zərərin aradan qaldırılması üçün konkret və təcili tədbirlər 

görməsi 

çirklənmənin aradan qaldırılması və resursların müdafiəsi və bərpası üçün müvafiq tədbirlərin 

görülməsi yolu ilə təbii və ərzaq resurslarına ziyan vurulmasına yolverməməsi; 

inkişaf etmiş ölkələrin ərzaq istehsalı, ehtiyatı, ixracı və idxalı ilə bağlı siyasətlərini işləyərkən 

inkişaf etməkdə olan ölkələrin maraqlarını tam nəzərə almaları; 
inkişaf etməkdə olan ölkələrin lazımi qədər ərzaq idxal etmələri üçün şərait yaradılması; 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdə anbar təsərrüfatının genişləndirilməsi ilə əlaqədar konkret 

tədbirlərin görülməsi; 

ədalətli və bərabərhüquqlu sazişlərin bağlanması yolu ilə inkişaf etməkdə olan ölkələrdən ərzaq 

ixracına yardım göstərmək.[9, s 345] 

Dünya əhalisinin aclıq içərisində yaşayan və normadan az qidalana bilən hissəsi həmişə 

olmuşdur və yuxarıda göstərdiyimiz kimi yenə də vardır. Lakin müasir sivilizasiya keçmişdən 

fərqlənir. Bu fərqlənmənin biri də ondan ibarətdir ki, indi dünya təşkilatları, alim və mütəxəssisləri 

"ərzaq təhlükəsizliyi" konsepsiyası irəli sürürlər. BMT-nin Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Təşkilatının 
(FAO) mütəxəssisləri tərəfindən müəyyən edilmiş kriteriyalara görə ərzaq təhlükəsizliyi dedikdə elə 

situasiya nəzərdə tutulur ki, bütün insanlar istənilən vaxt aktiv və sağlam həyat tərzi sürə bilmək 

üçün kifayət qədər keyfiyyətli qidaya, fiziki və iqtisadi çıxış imkanlarına malik olsun. 
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Müasir Avropanın Şərqində ABŞ-rusiya geosiyasi rəqabəti və inkişaf istiqamətləri hazırda 

beynəlxalq münasibətlərin ən aktual məsələlərindən birinə çevrilib. Məsələnin bu qədər əhəmiyyət 

qazanması problemin tərəfləri, Coğrafiyası və mövzusu ilə birbaşa əlaqəlidir. Məqalədə Şərqi 

Avropada ABŞ və Rusiya qarşıdurmasının araşdırılması, toqquşan maraqları və region ölkələrini 

qarşılayan gözləntilər müəyyən edilib. 
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Avropanın Şərq sərhədləri indiki mərhələdənə müəyyən oluna. Nə də təyin edilə bilməsədə 

Avropa geniş mərhələdə götürülərsə, vahid xristian ənənlərindən qaynaqlananbir sivilizasiya 
təcəssüm etdirir. Lakin məsələ burasındadır kivahid xristian ənənələrindən bəhrələnən müasir 
Avropa dövlətləri mədəni amillərdən tutmuş, xarici siyasət istiqamətlərinə qədər fərqli meyllər 
nümayiş etdirirlər. Bir tərəfdən Anqlo-sakson, Roman-german ənənələri olarkən digər yandan 
Rusiya təsiri altında slavyan xalqları olmuşdur. Fərq burasınadır ki baxmayaraq ki bu ölkələrin 
hamısı müstəqildir, lakin sivilizasiya, geomədəni tarixi yaxınlaşmalar özünü büruzə verməkdədir. 
Şərqi Avropanın ən inkişsf etmiş, siyasi cəhətdən sabit, Pyotrun qərb ənənələrinin tərəfdarı olan 
ölkələrdən bir neçəsi-Polşa, Çexiya, Macarıstan, digər tərəfdən Sloveniya Avropa meyarlarına 
uyğun gəlir və Avropada eləcə də onun təhlükəsizlik problemləri üzrə transatlantik birliyində 
üzvlüyə hazırdırlar(1, s.125). 

Əgər Avropa həm birləşmək, həm də genişlənmək prosesində uğur əldə edərsə və bu zaman 
Rusiya demokratik konsolidasiya sosial modernizasiya proseslərinin öhəsindən uğurla gələrsə, onds 
müəyyən məqamda Rusiya da Avropa ilə münasibətlərin qurulması üçün məqbul namizəd ola bilər. 
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, Avropa-Rusiyanın yeganə geostrateji seçimidir, və o beynəlxalq 
arenada rol oynamaq, eləcə də transformasiya olmaq və öz cəmiyyətini modernləşdirmək üçün 
maksimal imkanı bunun nəticəsindəəldə etmək istəyir. Bu hansısa bir Avropa yox- genişlənmiş, 
Avropa İttifaqı və NATO-su olan transatlantik Avropadadır ki, hansı ki dünyanın istənilən 
nöqtəsində həyati maraqlara sahib ABŞ dövləti də bu regiona iddialı güc mərkəzi kimi özünü 
göstərir. 

Məlum olduğu kimi öz ölçülərinə görə orta səviyyəli , NATO-nun Və ya Aİ-nin üzvü olan 

Şərqi Avropa dövlətləri ABŞ-ın oynadığı aparıcı rolun ardınca gedir, ya da yavaş-yavaş Almaniya 
və Fransanın ardınca sıralanmaqdadır. Onların siyasəti də elə böyük regional təsirə malik deyildir 
və onlar elə vəziyyətdə deyillər ki regional oriyentasiyanı dəyişə bilsinlər. Bu mərhələdə onlar nə 
fəaliyyət göstərən simalar, nə də geosiyasi mərkəzlərdir. Bu fikir həm də Şərqi Avropadan NATO 
və Aİ-in ən vacib potensial üzvü-Polşa üçün də qüvvədədir. Aktiv fəaliyyət göstərən strateji sima 
olmaq üçün Polşa həddən artıq zəifdir və onun qarşısında yeganə yol var: Atlantik Alyansına həm 
də doğulmaqda olan Avropa ilə əlaqələrinin möhkəmlənməsi Polşanı get-gedə tarixdə nümunəsi 
olmayan təhlükəsizliklə əhatə edir, eyni zamanda onun strateji seçimini məhdudlaşdırır. 

Ukraynaya gəlincə, qeyd etmək lazımdır ki Rusiya 400 ildir ki bu coğrsfiysnı nəzarətdə 
saxlamaqdadır. Son zamanlarda Rusiya-Ukrayna arasında yaşanan problemlər iki dövlətin bir-birilə 
düçmən olmasından daha çox ABŞ, Avropa İttifaqı, NATO-nun Rusiyaya yönəlmiş “Anakonda 

Strategiyasını tətbiq etməsinin nəticəsidir. Bu strategiyanın məqsədi geopolitik düşməni zəiflətmək 
üçün onun dənizlərə, okeanlara, müttəfiqlərinə və təbii resurslara çıxış yollarını bağlamaq lazımdır. 
Beləcə bunu bacara bilən geopolitik vəziyyətni nə qədər gücləndirirsə, qarşı ttərəf öz mövqeyini bir 
o qədər itirir(2, c.156). 

Qərb tərəfindən Aanakonda Strategiyası Rusiyaya qarşı rəngi inqilablar adı ilə köhnə 
Yuqoslaviyada(2000) , Gürcüstanda(2003), qırğızıstanda(2005), Ukraynada (2004, 2014) tətbiq 
olunub. Bu inqilablar Rusiyanın geopolitik məkanını məhdudlaşdırmaq, Şərqi Avropa və Post-Sovet 

məkanında nəzarəti itirməsinə hesablanmışdır. 
Rusiya dövlətçiliyinin zəifləməsinə və mübtəla olduğu, bəlkə də uzun sürəcək xəstəliyinə 

baxmayaraq, onun hələ də mühüm geostrateji sima olduğunu xatırlatmağa çətin ki ehtiyac duyulsun. 
Onun varlığının özü Avrasiyanın geniş ərazilərini əhatə edən keçmiş SSRİ məkanında müstəqillik 
əldə etmiş dövlətlərə hiss oluncaq təsir göstərir. O geosiyasi məqsədlərini getdikcə daha aydın və 
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qabarıq şəkildə ortaya qoyur. Öz gücünü bərpa edfən kimi o özünün Qərb və Şərq qonşularına daha 
çox təsir etməyə başlayacaq(1, s.69). 

ABŞ-ın Rusiyaya qarşı mövqeyinə nəzər yetirsək, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra Rusiya 

siyasəti iki aspektdən nəzərdən keçirilməyə başlandı. Birincisi, sosializmdən kapitalizmə keçid 
dönəminin mümkün olduğu qədər qısa müddətdə tamamlanması. Təbii ki bu istiqamət təkcə 
Rusiyanı deyil, digər kommunist ölkələrini-xüsusilə Şərqi Avropa regionunu da əhatə edirdi. 
İkincisi, kapitalizmə keçid edən Rusiyanın yeni bir super gücə çüvrilməsini əngəlləmək idi. Bu 
strategiya Rusiyanı dünya kapitalist sistemi üçün də ABŞ-a və ABŞ-ın müttəfiqləri olan Qərbi 
Avropa mərkəz kapitalist dövlətlərinə bağlı bir “kapitalist çevrəsinə” qatmağı qarşıya məqsəd 
qoyurdu(3, s.212). 

Sovet İttifaqının dağılmasından sonra Rusiya Federasiyası Şərqi Avropa və Baltikyanı ölkələri 
itirməyi qəbul etməyə məcbur oldu. Buna baxmayaraq ABŞ və Avropa Birliyinin post –sovet 

məkanında da üstünlüyü ələ almağa çalışmasından sonra vəziyyət bir qədər dəyişdi. Xüsusilə bu 
Ukrayna kimi geostrateji əhəmiyyətli ölkə üçün daha kəskin xarakter aldı. 

1990-cı illər ABŞ-ın Rusiya siyasətini liberallar və realistlər arasında yaşanan ideoloji 
qarşıdurmada liberalların üstünlüyü ələ alması ilə nəticələndi. Realistlər Soyuq Müharibənin 
bitməsindən sonra Şərqi Avropada və Baltikyanı respublikalarda nəzarətin ələ keçirilməsini, 
NATO-nun genişlənməsini rəğbətlə qarşılasalarda, Post-Sovet məkanına doğru genişlənməni uğurlu 
addım hesab etmirdilər. Realistlər onsuz da zəif iqtisadiyyatı və hələ də müəyyən nüfuza sahib olan 
Rusiyanın NATO-nun Ukrayna və Gürcüstanı üzvlüyə qəbul etməsinin bu ölkəni ciddi şəkildə 
narahat edəcəyini və köhnə hegemonluğuna sahib olma duyğusunu zəiflədəcəyini düşünürdülər. 
Realist məktəbin təmsilçilərindən olan Corc Kennan NATO-nun Şərqə doğru genişləndiyi dönəmdə 
“ məncə ruslar yavaş-yavaş buna düşmən mövqe sərgiləyəcək. bu onların xarici siyasətlərinə təsir 
edəcəkdir. Bunun faciəvi bir xəta olduğunu düşünürəm. Bunun üçün heç bir əsas yoxdur, kimsə 
təhdid etmir”(4, c.97) . 

Bill Klinton dönəmində təmsil olunan Liberallar isə, bu dönəmin fürsət olduğunu və Rusiya 
zəif vəziyyətdə ikən Şərqi Avropa və Post-Sovet məkanına hakim olmanın tam zamanı olduğunu 
iddia edərək bu vəziyyətə Rusiyanın daha çox reaksiya verməyəcəyini iddia edirdilər. Soyuq 
müharibənin bitməsindən sonra dünya siyasətini təməlindən dəyişdiyini, realizmin bütün dünyaya 
yayılacaq şəkildə başda ABŞ olmaqla, digər dövlətlərin də xarici və təhlükəsizlik siyasətində 
xüsusilə ərz edəcəyi fikrini paylaşırdılar. Bu dönəmdə ABŞ və müttəfiqləri Şərqi Avropa dövlətləri 
ilə iqtisadi və siyasi münasibətlərin inkişaf etdirməyi bu dövlətləri Avropa Birliyi sərhədləri 
daxilində görmək istəyirdilər. Liberallar geopolitik reallıqları diqqətə almadan liberal düzənin bütün 
Avropanı formalaşdıra biləcəyini düşünürdülər. Lakin Ukrayna nümunəsində də aydın oldu ki 
geopolitikanı önəmsəmək mümkün deyil. Rusiya bu faktordan qaynaqlanan təhdidi xüsusilə, son 
illərdə daha açıq hiss etdirməkdə idi. 

Soyuq Müharibənin bitməsindən sonra ABŞ və Avropa Birliyi ilə Sovet idrə rəhbərləri 
Amerikan ordusunun Avropada qalmasına və NATO-nun öz fəaliyyətini davam etdirməsini 
razılaşdırdılar. Qərb 1991-ci ildən bu günə qədər başda Rusiya olmaqla, Post-Sovet ölkələrinə qarşı 
siyasəti dəyərləndirərkən əsasən, üç istiqamətə önəm verirlər; NATO-nun genişlənməsi; Avropa 
Birliyinin genişlənməsi; Demokratiyanın genişlənməsi; 

1999-cu ildə Çexiya, Macarıstan, Polşanın NATO-ya üzv olması ilə Şərqə doğru ilk 
genişlənmə baş tutdu. 2004-cü ildə Bolqarıstan, Estoniya, Latviya, Litva, Ruminiya, Slovakiya, 
Sloveniyanın üzvlüyü ilə NATO Rusiya Federasiyasının sərhədlərinə biraz daha çox yaxınlaşmış 
oldu. 1995-ci ildə Serbiya NATO müdaxiləsi ilə üzləşərkən Rusiya bunu daha yaxından hiss etdi. 
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Qərbin növbəti hədəfi Ukrayna və Gürcüstanın regiona inteqrasiyasını sürətləndirmək idi. Lakin bu 
zaman rəsmi Moskva öz narahatlığını daha qabarıq şəkildə ifadə etdi. ABŞ və Aİ bu məsələni qeyri-
ciddi qəbul etdi(5, s.198). 

Baş verən son hadisələri nəzərə alaraq qeyd etmək olar ki, 1990-cı illə müqayisədə müasir dövr 
üçün ABŞ xarici siyasətinin Rusiyaya münasibətdə yeni siyasi xətti meydana gəldi. Yeni siyasət 
Rusiyanı “mühasirəyə alma” və ya Rus təsir dairəsini məhdudlaşdırmaq” strategiyası seçdi. Bu 
məqsədlə Rusiya ilə sərhəd ölkələrdə Amerikan meylli partiyalar formalaşdırılır. Bunun nəticəsində 
bir müddət əvvəl Ukrayna və Gürcüstanda Amerka pərəst qüvvələr hakimiyyətə gətirildi. Rusiya ilə 
sərhəddə malik Avropa dövlətlərində NATO qüvvələri adı altında ABŞ-a məxsus hərbi qüvvələr 
yerləşdirilir. 

Məsələyə bir qədər obyektiv yanaşsaq, hər nə qədər ABŞ regionda öz mövqeyini 
gücləndirməyə çalışsa da, tarixi birlik, Rusiyaya bağlılıq, siyasi dairələrdə rus mövqeli insanların 
olması fərqli situasiya yaradır. Digər tərəfdən Rusiyanın Qərbin və ABŞ-ın reakisyasından asılı 
olmayaraq, 2008-ci ilin avqustunda Gürcüstana, hərbi müdaxiləsi, Osetiya və Abxaziyanın 
müstəqilliyinin tanınması, Krıma hərbi müdaxilə, donetsk və Luqanskda separatçı qüvvələrin 
dəstəklənməsi, Qərb dünyasına önəmli bir mesaj oldu. Bu əməliyyatlar ilə Rusiya özünə qarşı 
yönəlmiş hər tərəfdən mühasirəyə almaq siyasətinə heç də asanlıqla icazə verməyəcəyini bir daha 

sübut etmiş oldu. Beləcə, Rusiyanın sərt və qərəzli reaksiyası ABŞ-ın “Şərqi Avropada raket 
qalxanı layihəsi”ni yenidən düşünməyə vadar etdi. 

Müasir dövr üçün Rus-Qərb qarşıdurmasının səbəblərindən biri də Ukrayanadır. əlbəttə ki , 
Ukraynanın dünyanın mühüm geostrateji mərkəzlərindən heç də az olmayan üstünlükləri var. Məhz 
Rusiyanı Avrapada liderlik və sonradan qlobal hegemonluq iddiasından uzaqlaşdırmaq üçün Qərb 
ölkələri Ukraynada Yanukoviç hakimiyyətini devirdilər. əgər rəsmi Qərb sonadək Ukraynanın 
arxasında dursa, Kiyevi Avropa İttifaqının şəhərlərindən birinə çevirsələr, o zaman Rusiyanın 

“Avrasiya 2017” , “ Gömrük İttifaqı” kimi planlarının üstündən birdəfəlik xətt çəkiləcək. 
Ukraynada baş verən hadisələr fonunda ABŞ-ın , Kanada-nın, NATO-nun Rusiya ilə əməkdaşlığı 
dayandırması bir daha göstərdi ki Moskva qlobal iddialarına və tez-tez Avropanı qaz sınağına 
çəkdiyi üçün cəzalandırılır. 

Təbii ki Rusiyanın da müəyyən təzyiq vasitələri var. Hakimiyyət çevrilişinin ilk günlərində 
Rusiyanın hərbi gücə əl atması, Krımın qoparılması onun təsir imkanlarını ortaya qoyur. əlbəttə 
Gürcüstandan fərqli olaraq, Ukraynada Qərb dövlətləri, Rus qoşunlarının birbaşa müdaxiləsinə 
imkan vermədi(6, s.135). 

Post-Sovet məkanında geopolitik baxımdan ən önəmli ölkələrdən olan Ukraynanın öz 
gələcəyinə qərar verməsi Rusiya və ABŞ-Avropa münasibətləri baxımından həm iqtisadi, həm də 
strateji olaraq mühüm bir hadisə idi və 2014-cü ildə Krımın işğalı və Ukrayna böhranı, beynəlxalq 
sistemə qarşı ciddi bir mübarizə sahəsinə çevrilərək Rusiyanın Aİ-nin genişlənmə siyasəti ilə qarşı-
qarşıya gəlmə səhnəsi oldu. Ukraynanın mərhələli olaraq Aİ və NATO daxilindəki Fransa-

Almaniya-Polşa xəttinə qoşulması hədəfi Yanukoviçin devrilməsindən sonra Rusiyada şok effekti 
yaratdı və onun məsələyə müdaxiləsinə səbəb oldu. Adı çəkilən hədəfin, yəni Trans Atlantik 
sistemində əməkdaşlıq qapılarının açılması mesajının Rusiyay verilməsi Ukraynanın təhlükəsizliyi 
təmin etməkdən əlavə, Rusiyaya qarşı artan qarşıdurmanın da təzahür etdiyini görmək olardı. 

Rusiya üçün ən çox narahatlıq doğuran məqam Ukraynanın itirilməsi oldu. Müstəqil Ukrayna 
dövlətinin meydana çıxması bütün rusları yalnız özlərinin siyasi və etnik mənşələrinin xarakterini 

yenidən dərk etməyə məcbur etmədi, həm də Rusiya federasiyasının geosiyasi uğursuzluğa düçar 
olduğunu göstərdi. Ukraynanın müstəqilliyi Rusiyanı həm də Qara Dənizdə dominant mövqedən 
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məhrum etdi. 
Bir sozlə görünən budur ki, Ukraynada qlobal hegemonluq istəyən ABŞ və Avropa dövlətləri 

ilə Avrasiya geostrateji məkanını nəzarətə götürüb qlobal liderlik statusu almağa cəhd edən Rusiya 
arasında mübarizə davam edir. Təbii ki Ukrayna birmənalı olaraq yeni inkişaf yolunu 
müəyyənləşdirməlidir. Əks təqdirdə siyasi böhran davam edəcək, parçalanma labüdləşəcək. 
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ADR-NIN 100-İLLİYİNƏ DOĞRU: ONUN BANİLƏRİNİN HƏYAT VƏ 
FƏALİYYƏTİNDƏN 

XX əsrin əvvələrində Azərbaycan dövlətçiliyinin demokratik respublika şəklində bərpası milli 
azadlıq hərəkatın oyanışının nəticəsi olmuşdur. Həmin zaman Azərbaycanda parlaq intellektuallar 
pleyadası formalaşmışdır ki, onlar təhsillərini Rusiya və Qərbi Avropanın ən yaxşı tədris ocaqlarında 
almış və bütün Qavqazın ictimai-siyasi həyatında əhəmiyyətli rol oynamağa başlamışlar. Təklif edilən 
məqalədə həmin parlaq pleyadanın nümayəndələrindən biri olan, ADR-nın başlanğıcında duran, 
onun siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edən, hökumətin üzvü, Azərbaycan 
xalqının gələcəyi naminə həyatını qurban verən Camo bəy Hacınskinin fəaliyyəti açılır. 

Açar sözlər: ADR, Azərbaycanın Müstəqilliyi Deklarasiyası, Camo bəy Hacınski, Bakı Dövlət 
Universiteti, repressiyalar, 2018-ci il ADR ilidir. 
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TO THE 100TH ANNIVERSARY OF ADR: FROM THE LIFE  

AND ACTIVITIES OF ITS FOUNDERS 
The creation of ADR and the restoration of statehood were the result of the awakening of na-

tional liberation thought in Azerbaijan, where a brilliant group of intellectuals was formed, which 

played an essential role in the social and political life of the entire Caucasus. 

In this article, an attempt is made to show one of the founders and active figures of the ADR in 

1918-1920 Jamo-bay Hajinski as an example of selfless service to the motherland, the implementa-

tion of the ideas of statehood, national consolidation, freedom and unity of the Azerbaijani people. 

Key words: «The declaration of independence»; Azerbaijan Democratic Republic; Jamo-bay 

Hajinski; 2018 – “The year of ADR” 
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AVROPA İTTIFAQININ HƏRBİ QÜVVƏLƏRİNİN  
FORMALAŞMA PROBLEMLƏRİ 

Məqalə Avropa İttifaqının silahlı qüvvələrinin formalaşması problemlərinə həsr olunub. Aİ 
hərbi müdafiə sisteminin formalaşdırılması üçün layihələrin tarixi aspektləri verilmişdir. Müvafiq 

modellər və maneələr təhlil edilir, nəticədə bu layihələr həyata keçirilmir Əsas maneə - Amerika 

Birləşmiş Ştatlardır. Onların fikrincə, Aİ-ın hərbi və siyasi vəzifələri müstəqil olaraq həll etmək 
iqtidarında olmaması və Avropa Birliyinin NATO-nun qorunub saxlanması və genişləndirilməsi və 
"məsuliyyət zonasını" Şimali Atlantikaya uzatmaq üçün lazımi şəraitin təmin edilməsinə imkan 
verilməsidir. Müəllif Avropa Ordusunun və ya Avropa İttifaqının silahlı qüvvələrinin formalaşdırma 
ideyasını hələ də canlandığı qənaətinə olmaması ilə nəticələndirir. 

Açar sözlər:Avropa İttifaqı, Aİ-ın Silahlı Qüvvələri, NATO, Aİ-ın müdafiə Siyasəti 
 

Afat SAFAROVA 
Associated Professor Baku State University 

 
THE PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE EU ARMED FORCES 

The article is devoted to the problems of the formation of the armed forces of the European 

Union. Is given The historical aspect of the projects for the formation of the EU military defense. 

Appropriate models and obstacles are analyzed, as a result of which these projects were not 

implemented. The main obstacle is the United States, which considers the EU's inability to solve 

military and political tasks independently, which enables them to justify the need to preserve and 

expand NATO and extend its "zone of responsibility" to the North Atlantic. The author comes to the 

conclusion that the idea of forming a European army or the armed forces of the European Union is 

still being revived. 

Key words European Union, EU armed forces, NATO, the defense policy of the EU 
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BEYNƏLXALQ ÜNSİYYƏT PROBLEMİNƏ  

ORTAQ VƏ FƏRQLİ BAXIŞLAR 
Beynəlxalq ünsiyyət probleminin sərhədləri elmi araşdirmalarda düzgün müəyyənləş-məmişdir. 

XX əsrin ikinci yarısından dövlətlərarası siyasətdə və diplomatiyada yeni inkişaf meylləri 
beynəlxalq ünsiyyəti “ictimai diplomatiya” kimi təqdim olunmasına yol açdı və bu prosesin 
dovlətlərarası münasibətlərin real mənzərəsini dəyişə biləcək bir faktor kimi təs-diqlədi. Xüsusilə 
“mülayim güc” fenomeni ətrafında elmi mülahizələr xeyli aktuallaşdı. Məqalədə yeni informasiya 

əsrində dövlətlərin xarici siyasət stra-tegiyasının əsasında bey-nəlxalq ünsiyyətin rolu araşdırılır. 
Açar sözlər: “ictimai diplomatiya” ,”Soyuq müharibə”, beynəlxalq münasibətlər sistemi, 

.informasiya, “mülayim güc”, kommunikasiya, “virtual diplomatiya”, “infor-masiya gücü”, 

informasiya strategiyası və s . 
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GENERAL AND PRIVATE LOOKS FOR THE PROBLEM 

OF INTERNATIONAL COMMUNICATION 
Problems of the international communication are insufficiently studied in humanitarian re-

searches. And today a clear boundary between the concepts "international communication" and 

"international relations", meanwhile, does not exist. However, coordinates of views of many au-

thors are crossed in a point about primacy (antiquity) of the international communication. In devel-

opment of the relations between the states, taking into account the interests, the purposes and prob-

lems of means the palette of means of communication was repeatedly enriched. Taking into account 

present realities it is possible it will be approved in a thought of that, "the international communi-

cation" and "the international relations" are the two parties of the same process 
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Key words. "Public diplomacy", the Cold War, international relations, information, "soft pow-

er", "virtual diplomacy", "information power" strategy 

 

Beynəlxalq ünsiyyət problemi zaman güzgüsündə 
Beynəlxalq ünsiyyət problemi humanitar tədqiqatlarda hər zaman, demək olar ki, indinin 

özündə də, özünə yer ala bilməyən bir istiqamətdir. Bu hadisə birbaşa “beynəl-xalq ünsiyyət” 

anlayışın predmetinin sərhədlərinin düzgün müəyyənləşməməsi ilə bağlıdır. Bir çox hallarda fəlsəfi, 
politoloji. sosioloji, psixoloji, beynəlxalq münasibətlər, diplomatiya istiqamətindəki araşdırmalarda 

beynəlxalq ünsiyyət xalqlar, dövlətlər, bey-nəlxalq təsisatlar arasındakı siyasi, iqtisadi, diplomatık, 
mədəni və digər formadakı bağlantıların toplusu kimi qələmə verilir. Nəticə etibarilə “b  

” və “beynəlxalq ünsiyyət” anla-yışları fərqli olmayan bir kateqoriya kimi baxılır. Bu 
yanaşma daha çox fəlsəfi düşüncədən qaynaqlanır. Çünki filosoflar münasibəti və ünsiyyəti 
dialektik vəhdətdə olan hadisə kimi dəyərləndirirlər. Razılaşmalıyıq ki, gündəlik ünsiyyət sonucda 
ictimai münasıbətlərin formalaş-masının əsasında dayanır. Digər hallarda isə “beynəlxalq ünsiyyət” 

təbii ehtiyaclardan qaynaqlananan proses, “beynəlxalq münasibətlər” isə nəticə kimi təsvir olunur. 

Bizim üçün önəmli olan fikir bununla tamamlanır ki, b   də bütün digər 
for-malı ictimai münasibətlər kimi özbaşina formalaşmır, bunun üçün subyeklərin məqsə-dyönlü 

fəaliyyəti və davamlı ünsiyyəti vacibdir. Beynəlxaıq münasibətlərin tanıqlı təd-qiqatçılarından 

sayılan N.A. Kosolapov da bu məsələyə tamamlanmayan bir yanaşma nümayiş etdirərək yazır ki, 
“...”b ”  və “beynəlxalq ünsiyyət” eyni bir peosesin müxtəlif üzləridir. 
Bünlardan biri olmasa, ikincinin mövcudluğu, inkişafı və dəyişkənliyi haqqında danışmaq 

yersisdir.” (4) 

Biz isə xronoloji ardıcıllıq prinsipini pozmadan beynəlxalq ünsiyyətin beynəlxalq 
münasibətləri xeyli qabaqladığı məntiqimə soykənirik. İlkin olaraq xalqlar, millətlər, dövlətlər 
formalaşmamışdan öncəsi yüzilliklərdə beynəlxalq ünsiyyət təbii etnososial və etnomədəni 
faktorların təsiri altında inkişaf edən tarıxi bir proses kimi mövcud olmuşdur. Tarixi inki-şaf 
prosesində məhz insanların həyat və düşüncə tərziniin, adət-ənənələrinin, inanclarının, məişətinin 

özəlliklərini təcəssüm etdirən ortaq mədəni ənənələr formalaşmışdır. Dövlətlər yarandıqdan sonra 

isə beynəlxalq ünsiyyət formal, siyasi xarakter daşımaqla dovlətlərarasi, beynəlxalq donuna 

girmişdir. Xüsusilə elçilik(səfirlik) institunun formalaşmasına aparan yol-da mədəni faktorlar 

ünsyyətin vacib elementi rolunda çixış etməyə başlamışdır. 
D in öz    c   ,  -  

      formalarda və   

 .     (1460-1470)   
  c-         . 

 c   ,      c   

.  ,         

.           
.       . 

        11  

           

     .      
  c  ,  c     -

    c  c     
.(6.192) 
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Əslində bu kimi addımlar “ictimai diplomatıya” haqqındakı təsəvvürlərin təməlində dayanır. 
Nümunədən göründüyü kimi, b      -  yaxın və uzaq ətrafı ilə 
ünsiyyətin nin daha səmərəli formalarını, ını və istiqamətlərini klə 
əlaqələrinin daha etibarlı olmasına səy etmişdir.Və bu gün də bu axta-rışlar davam etməkdədir. 

Belə qənaət formalaşır ki,“beynəlxalq ünsiyyət” mədəni mqbadilə, kommunikasiya və digər 
formali əlaqələrin ümumiləşmiş adıdır. Bütün bunlar isə hər bir dövlətin xarici siya-sətinin prioritet 
istiqaməti kimi ci dəyərləndirilir. Bu məqsədyönlü fəaliyyət diplomati-yanın bir qolu kimi 

qədim dövrlərdən mövcud olsa da öz elmı-nəzəri dəyərini yalnız ötən əsrin ortalarından almağa 
başlamışdır.İngilis tədqiqatçısı C n in «   - »   

    «…    -   
  » . Gerçək olan budur ki, “beynəlxalq ünsiyyət” beynəlxalq 

hüquq subyektlərinin özünəməxsus yaşam tərzidir. Odur ki, beynəlxalq ünsiyyət yalnız konkret 

şəxslər arasindakı sosial proses deyil, eyni zamanda dovlətlər, beynəlxalq təkilatlar, ictimai və 

siyasi institutlar arasında maraq və məqsədlər üzərində baş tutan fəaliyyətdir. Deməli, bu anlam 

ziddiyətli xarakterə malikdir, onun sistemli və sistem-dənkənar təzahürləi inkar olunmadan 

müəyyən məqamlar çərçivəsində rəsmi və qeyri –rəsmi səciyyəsi, obyektiv və subyektiv 

faktorlardan asılılığı da nəzərə alınmalıdır. Sürətlə qlo-ballaşan indiki dövrdə dövl.tlərin xarici 

mədəni simasının formalaşması siyasəti milli təhlükəsizlik stratrgiyasının əsasında duran faktora 

çevrilmlşdir. 
 
“İctimai diplomatıya” nədir? 
Bu suala birmənalı cavab ondan ibarətdir ki, A.B. Fletçer adına Tafta Univer-sitetinin hüquq və 

diplomatiya məktəbinin dekanı Edmund Qullion tərəfindən dövriy-yəyə buraxılan “ictimai 

diplomatıya” (public diplomacy) beynəlxalq ünsiyyətin yeni reallıqlara adekvat cavab verə biləcək 
və bir dövlətin (ABŞ nəzərdə tutulur) digər dövlətlərinin xarici-siyasi qərarlar qəbul etməsinə təsir 
göstərə biləcək mexanizmlərindən biridir. Mədəni vasitələrlə yad auditoriyanın şüuruna təsir 
göstərmək, öz mənafelərinə uygun ictimai rəy formalaş-dırmaq “ictimai diplomatıya”nın ana 

məqsədidir. 
Müəllifin yazdığı kimi, ənənəvi diplomatiyadan fərqli olaraq “ictimai diplo-matiya” 

düşünülmüş xarici-siyasi kursun gerçəkləşməsi alətidir. Əslində bu yanaşma ötən əsrin ikinci 
yarısından dünya siyasətində yeni mərhələyə keçid kimi dəyərləndirilə bilər. XX əsrin sonuna doğru 

dünya düzənində öz çəkisini qoruyub saxlamaq, maraqlarını maksimum dərəcədə təmin etmək 

istəyində olan dövlətlər “ictimai diplo-matiya” yeni nəzərlərlə bax-mağa vadar oldu. Məhz bu 

məqamda amerikalı politoloq, Harvard Universitetinin professoru Cozef Nay “mülayim güc” (soft 
power) konsepsiyası ilə bir neçə problemin həllində iz qoya bildi. 1990-cı ildə ABŞ Dövlət 
katibinin keçniş köməkçisi ,sonralar isə Müdafiə Nazirinin müavini C.Nay öz növbəsində ABŞ 
siyasətini pərdələyən “mülayım güc”   bu xarici mədəni simasını onun 

hərbi qudrəti və güclü idtisadiyyatı hesabına formalaşdırmaqın mümkünsüzlüyünü təsdiqlədi və 
inandırdı ki, “ictımai diplomatiya” bütövlükdə “mülayim güc” deməkdir. (2;3) Digər dovlətlərə 
iqtisadi yardımlar gostərməklə ,demokratik institutların formalaşmasına dəstək verməklə rəğbət və 

etimad qazanmaq daha asan və az məsrəf tələb etməklə yanaşı daha effektlidir. Beləliklə, “ictımai 
diplomatiya”nın əsas məramı transmilli ideyaların gerçəkləşməsi yolunda kommunikasiya və 

fasiləsiz informasiya axını kimi qəbul olunmalıdır. 
Bu fenomenin təbiətini açmaq niyyətində bulunan Britaniyalı tədqiqatçı Leonard Mark göstərir 

ki, “ictimai diplomatiya” cütşaxəlidir. Onun bir qolu əməkdaşlığa yönəlmiş “ictimai diplomatiya” 
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(qarşı tərəflə müba-dilələr aparmaq, birgə layihələr həyata keçirmək),ikinci qolu isə rəqabət 
“ictimai diplo-matiya”sıdır (hər hansı dövlətə münasibətdə digər dövlətləri qabaqlamaq, özünün 

daha humanist, daha cəlbedici olmasını təsdiqləmək və bununla da yad auditoriyanın rəğbətini 
qazanmaq). Dəyişən dünyada “ictimai diplomatiya” ilə bağlı keçmiş təsəvvürlərin effektsiz 

olduğunu etiraf edən müəllif rəqabət meydanında informasiyanın önəmini xüsusi vurğulayır. Artq 

bu tipli,həqiqi anlamda birtərəfli, ünsiyyət yetərli nəticələr vermədindən xarici və daxili siyasətdə, 
eləcə də diplomatiyada, informasiya məfhumuna baxış bucağı kökündən dəyişdi və beynəlxalq 

ünsiyyətdə öncüllüyü ələ keçirdi. 

 

İnformasiya üsiyyət və mədəniyyət kateqoriyası kimi 
Etiraf olunmalıdır ki, beynəlxalq ünsiyyət birbaşa informasiya mübadiləsi üzərində qərarlaşır. 

Ümumilikdə hər seyin informasiyadan kənar olmadığina haqq qazandıraraq pazilaş-malıyıq ki, bu 
məfhumun ozü də qeyri-müəyyənllikdən müəyyənliyə aparan yol kimi üçmər-hələli ardıcıllıqla - 

məlumatlandırma - təsirgöstərmə və əlaqələrin qurulması, şəklində gerçəkləşən “ictımai 
diplomatiya”dir. Beləliklə, beynəlxalq ünsiyyət, başqa adla desək, xarici mədəni siyasət əslində 

informasiya mübadiləsinə soykənən “  ” katrqori-asıdır.Bu zaman dövlət 
haqqında təsəvvür forma-laşdıra biləcək hər şey, kütləvi- infor-masiya vasitələri və internet də daxil 

olmaqla, mədəni-kütləvi tədbirlər, sərgilər, qardaşlaşan şəhərlər layihələri, səfərlər, tədris-mübadilə 

proqramları, idman yarışları, kinofestivallar infor-masiya anlamına daxil edilir. Sadalanaların 

hamısı beynəlxalq ünsiyyətin formalarıdır. Belə qərara gəlməliyik ki,“ictımai diplomatiya” əslində 

kommunikasiyanin formalarından biridir və sonda informasiya məkanının formalaşmasına xidmət 
edir. Hadisələrin və proseslərin belə inkişafı xarici siyasət strategiyasında yeni bir istiqamət- 
noosiyasət (noopolitik) forma-laşdırır. Rus tədqiqatçıları dünya siyasətində və beynəlxalq 

münasibətlərdəki yeni ten-densiyalara üz tutarkən noosiyasəti kutləvi-informasiya vasitələri ilə 

gerçəkləşən informasiya strategyası adlandırırlar. Terminin müəllifləri (Arquilla J., Ronfeldt D.-
amerika) də noosiyasəti təqribən eyni səkildə -İnformasiya əsrində formalaşan xarici siyasət 
strategiyası kimi ide-yaların maraqların, normaların “mülayim güc” səklində reallaşması 
adlandırırlar.(7) 

Yeni əsrin başlanğıcında keyfiyyətcə yeni surətli və effektiv mübadilə aparılmasın- da(“ictimai 

diplomatiya”da) internet, peyk rabitəsi, mobil operator şəbəkələri, telekommuni-kasiya sistemləri 
öncüllüyü ələ aldığından “mülayim güc”dən kənar baxıla bilməyən “virtual diplomatiya”, 

“informasiya gücü” kimi yeni anlayışlar formalaşdı. İnformasiyanın dövlət siya-sətində, “ictimai 

diplomatiya”da yetərli rolunu diqqətdən kənarda qoymayan C. Nay uzun-müddətli mədəni əlaqələr 
və informasiya strategiyası hazırlayarkən üç istiqamət- də is görülməsini vacib sayır: 

1.Gündəlik ünsiyyət -(dövlət, onun siyasəti, görəcəyi işlər ,atacağı addımlar barədə bütün 

şəbəkələr vasitəsi ilə məlumatlar yaymaq) 

2.Strateji ünsiyyət (maraqların təmin olunmasına cəhdlər) 
3.Etibarlı əlaqələrə nail olmaq (seminarlar, konfranslar keçirmək, ianələr vermək, təqaüdlər 

təsis etmək, iç adamları, fikir sahibləri ilə təmas nöqtələrini tapmaq və informasiya şəbəkələrinə 
çıxışı təmin etmək. 

Amerikanlar bu mərhələni “ictimai diplomatiya”nın “sonuncu addımı” adlandırırlar. (10.184-

187) “İctimai diplomatiya” fenomeninə aydınlıq gətirmək istəyində olan təd-qiqatçılar (Cefferi 

Kovan və Amelio Arseno-ABŞ) dövlətin xarici siyasətinin daha çox informasiya (kommunikasiya) 

ilə bağlılığını inkar etmədən monoloq, dialoq və əməkdaşlıq mərhələlərindən keçdiyini 

təsdiqləyirlər. Monoloq səviyyəsində dövlət birtərəli qaydada özünü təqdim edir, öz pozitiv imicini 
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formalaşdırırr. Sonrakı mərhələlərdə də çeşidli gedişlərlə əməkdaşlıq mühiti formalaşdırılır. Sonda 

etimad qazanılarsa “ictimai diplomatiya” mexanizmi tam gücü ilə saat əqrəbləri istiqamətində 

hərəkətə gəlir.(7) 

Deyirlər “...informasiya və təbliğat siyasətdən irəlidə getməlidir”(Lord Biverbuk. (1879-

1964)ingilis siyasətçisi, naşir.).Məhz bu qənaət dünya dövlətlərini ziddiyyətlərdən kənar olmayan 

indiki dövrdə informasiya fenomeninə yanaşmada yeni-yeni istiqamətlər seçməyə vadar edir. 

Bunula belə informasiya xarici mədəni siyasətin və beynəlxalq ünsiyyətin əhəmiyyətli tərkib 

elementi kimi digər komponentlərlə vəhdətdə olmadıqda öz rolunu oyna- maqda və funksiyalarını 
yerinə yetirməkdə acizdir. Beynəlxalq ünsiyyət sosial proses kimi yaşadığımız dünyanın 

çiçəklənməsi naminə insanların qarşılıqlı birgə fəaliyyətinə və qarşılıqlı əməkdaşlıqina, dövlətlərası 
inteqrasiya, beynəlxalq-siyasi, iqtisadi, diplomatik, mədəni humanitar, informasiya mübadiləsi 
sahəsində bağlantılarının genişlənməsinə, səmərəliliyinə və etibarlılığına xidmət edir. 
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BEYNƏLXALQ TƏHLÜKƏSİZLİK SAHƏSİNDƏ AZƏRBAYCANIN  

GEOSİYASİ MARAQLARI 
Azərbaycan keçmiş postsovet məkanında ümumi iqtisadi potensialına görə də xarici aləmin 

diqqət mərkəzindədir. Avrasiya məkanında və dünyada Azərbaycanın mövcud və perspektiv 
geoiqtisadi potensialı – iqtisadi inkişaf resursları, malik olduğu maddi və insan ehtiyatları, bu 
sahələrdə ölkə rəhbərliyinin apardığı praqmatik siyasət yüksək qiymətləndirilir 
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GEOPOLITICAL INTERESTS OF AZERBAIJAN IN INTERNATIONAL SECURITY 

Azerbaijan is in the focus of attention of the world for its overall economic potential in the 

post-Soviet space. The current and prospective geo-economic potential of Azerbaijan in the Eura-

sian space and around the world - economic development resources, the material and human re-

sources it possesses, the pragmatic policy of the country's leadership in these areas is highly valued 

 

Postsovet məkanının eləcə də Cənubi Qafqazın geosiyasi vəziyyətini araşdıran, region 
ölkələrinin inkişaf xarakteristikasını və perspektivlərini öyrənən əksər ekspertlər Azərbaycan 
Respublikasını geosiyasi cəhətdən bölgənin ən əhəmiyyətli ölkəsi hesab edirlər. Onların fikrincə 
ölkənin yerləşdiyi coğrafi, geosiyasi, geoiqtisadi, və hərbi – geostrateji mövqe, yürütdüyü daxili və 
xarici siyasət, Şərq – Qərb alternativ nəqliyyat- kommunikasiya dəhlizlərinin yaradılması yolunda 
apardığı transmilli siyasət ölkəmizin önəmini artırır. 

Respublikamız digər cəhətlərinə görə də məsələn, ərazilərinin ölçülərinə, qonşularla 
münasibətlərinə, sərhədlərinin vəziyyətinə, maddi və mənəvi resurslardan istifadə əmsalına görə də 
Cənubi Qafqazda ən böyük və perspektivli ölkədir. Ölkəmizin geosiyasi dəyərinin artmasına müsbət 
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təsir göstərən amillərdən biri də onun əlverişli coğrafi məkanda yerləşməsidir. Burada əsas məqam 
ondan ibarətdir ki, Avrasiyanın ortasında yerləşməklə, Azərbaycan Respublikası Xəzər – Qara 

dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazda gedən proseslərə təsir etmək imkanı qazanır (1,s.16). 
- Azərbaycan Gürcüstanla birlikdə, Xəzər – Qara dənizləri arasındakı mühüm əhəmiyyətli 

geosiyasi məkanının; 
- Rusiya və İranla birlikdə Şimal – Cənub dəhlizinin; 
- Türkmənistan və Qazaxıstanla birlikdə Avropa – Cənub-Şərqi Asiyanın; 
- Şərqlə - Qərb arasındakı əksər transmilli nəqliyyat – kommunikasiya layihələrinin 

hərəkətverici qüvvəsidir. 
Bu keyfiyyətlərə görə mütəxəssislər belə hesab edir ki, Xəzəryanı ölkələr içərisində ən 

əhəmiyyətli geosiyasi mövqe məhz Azərbaycana məxsusdur. Bununla bərabər bəzi region ölkələri 
ilə münasibətlərdə müəyyən məsələlərdə fikir ayrılıqları Azərbaycana tam müstəqil siyasət 
yürütməkdə və milli maraqların sərbəst şəkildə qorunmasına mane olur(Ermənistan, Rusiya və 
İranla müəyyən məsələlərdə üst – üstə düşməyən maraqlar nəzərdə tutulur). Onların fikrincə, milli 
və regional təhlükəsizlik, beynəlxalq inteqrasiya və s. məsələlərdə Azərbaycanın həm bölgə, həm də 
dünya ölkələri ilə üst- üstə düşən və düşməyən maraqları, fərqli fəaliyyət istiqamətləri rəsmi 
Bakının gələcək geosiyasi qərarlarına təsirsiz ötüşməyəcəkdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, 
qloballaşma şəraitində bütün dünya ölkələri, o cümlədən dünyanın aparıcı dövlətləri müəyyən 
şəraitə uyğun, qarşılıqlı maraqlar çərçivəsində tez – tez öz siyasətlərinə düzəlişlər edirlər. Təbii ki, 
Azərbaycan da öz maraqlarının təmin edilməsinə istiqamətlənmiş siyasi kurs götürərək, lazım 
gəldikdə ona düzəlişlər edəcəkdir[4,s.45]. 

Azərbaycanın geoiqtisadi cəhətdən əhəmiyyəti prezident Heydər Əliyevin 1994 - cü ildə 
əsasını qoyduğu yeni neft strategiyası və digər transmilli nəqliyyat - kommunikasiya layihələrinin 
həyata keçirilməsi ilə artdı. Bununla bərabər ölkənin geoiqtisadi dəyəri təkcə neft – qaz sektoru ilə 
məhdudlaşmamış, Azərbaycan Avrasiyanın iqtisadi, siyasi və sosial – mədəni cəhətdən dinamik 
inkişaf edən bir ölkəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan neft – qaz sektorundan düzgün istifadə 
strategiyasını müəyyənləşdirməklə, Avropanın daim artan enerji ehtiyacı ilə ölkənin milli 
maraqlarını uzlaşdıra bildi. Bu eyni zamanda iqtisadi və maliyyə imkanlarını gücləndirməklə, 
ölkənin xarici aləmlə münasibətlərini intensivləşdirmək baxımdan önəmli idi. 

Hazırda Azərbaycan Xəzər dənizinin digər ölkələri Qazaxıstan və Türkmənistanla birlikdə 
Avropanın artan enerji tələbatının ödənilməsi və dünyada enerji təhlükəsizliyinin təminatı sahəsində 
“ən etibarlı alternativ tərəfdaş” rolunu oynayır. Dünyanın zəngin enerji mənbəyindən biri hesab 
olunan Xəzər regionunda əsas risklərdən biri hasil olunan məhsulun təhlükəsiz şəkildə və sərbəst 
marşrutlarla xarici bazarlara çıxarılmasıdır. Bu mənada Azərbaycan özünün və tərəfdaşlarının hasil 
etdiyi neft – qaz ehtiyatlarının xarici bazara çıxarılması, ixrac marşrutlarının şaxələndirilməsi 
məsələsində digər Xəzəryanı ölkələr Qazaxıstan və Türkmənistandan əlverişli vəziyyətdədir. Bu 
ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanın enerji riskləri çox aşağı səviyyədədir. “Əsrin müqaviləsi” 

imzalandıqdan sonra Azərbaycan bölgənin karbohidrogen ehtiyatlarının Avropaya nəqlində 
alternativ yol müəyyənləşdirərək, çox məsuliyyətli və uzaqgörən strateji seçim etdi. Nəticədə Xəzər 
dənizinin neft – qaz ehtiyatlarının müsəqil və alternativ yolla Avropaya çatdırılmasının yeni 
marşrutunu dövriyyəyə buraxdı. 

Xəzərin enerji ehtiyatlarının dünya bazarlarına çatdırılmasını nəzərdə tutan layihələrin 
reallaşdırılması heç də asan başa gəlməyib. Burada müxtəlif regional, beynəlxalq maraqlar 
toqquşurdu. Lakin əngəllərə baxmayaraq, Azərbaycan tam müstəqil geoiqtisadi və təhlükəsizlik 
siyasəti ilə, prinsipial mövqeyi ilə Asiya və Avropanı birləşdirən nəhəng enerji – nəqliyyat 
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layihələrinin həyata keçirilməsinə nail oldu. 
Hazırda Bakı – Tbilisi – Ceyhan, Bakı – Supsa, Bakı – Novorossiysk kimi ötürücülük 

qabiliyyəti milyonlarla ton təşkil edən üç neft kəməri, Bakı – Tbilisi - Ərzurum, Bakı – Astara – 

İran və s. qaz kəmərləri Azərbaycanın və tərəfdaşlarının enerji ixracı sahəsindəki risklərini sıfıra 
endirmişdir. Xəzər dənizinin karbohidrogen ehtiyatlarının Gürcüstan limanlarına qədər kəmərlə, 
sonra isə sıxılaraq tankerlərlə Rumıniyaya, oradan da Avropa Birliyi ölkələrinə ixrac olunması 
haqqında dövlətlərarası sazişin imzalanması tək Azərbaycanın deyil, Xəzər hövzəsi ölkələrinin 
ixracla bağlı risklərini azaltmış və geoiqtisadi etibarlılığını artırmışdır. Buna əlavə olaraq “Şahdəniz 
– 2” layihəsinin reallaşdırılması ilə yeni kəmərlər – TANAP və TAP vasitəsilə Azərbaycan qazının 
Avropa bazarlarına çıxarılması perspektivi də bu etibarlılığı möhkəmləndirmişdir. 

Azərbaycan geosiyasi və geoiqtisadi baxımdan həm də Avrasiyanın giriş qapısı Şərq- Qərb 
nəqliyyat – kommunikasiya və enerji dəhlizlərinin mərkəzi dövləti hesab olunur. Avropa və Asiya 
ölkələri arasında bağlayıcı körpü rolunu icra edən Trans – Qafqaz nəqliyyat - enerji dəhlizi 
(TRASEKA), strateji Bakı - Tbilisi – Qars dəmir yolu layihələrinin təşəbbüskarı və əsas 
təminatçılarından biri məhz Azərbaycandır. 

Bundan başqa 2013 – cü ildə ölkəmizdə nəhəng Gəmiqayırma zavodu istifadəyə verilmiş, 
Xəzər donanması müasir gəmilər hesabına gücləndirilmiş, yükötürmə gücü 20 milyon tona bərabər 
olan Beynəlxalq Dəniz Ticarəti Limanının tikintisinin başa çatdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Bu 
işlərlə paralel olaraq Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanında da yenidənqurma işləri 
aparılmış, əlavə nəhəng terminallar istifadəyə verilmişdir. Dəmir yolu infrastrukturunun 

müasirləşdirilməsi istiqamətində də müvafiq işlər həyata keçirilir. Belə ki, Şərqlə Qərbi 
birləşdirəcək Bakı-Tbilisi – Qars dəmiryolunun 2016 – cı ildə istfadəyə verilməsi planlaşdırılır. 

Həyata keçirilən bu tədbirlərin məqsədi regionda Azərbaycanın transit mərkəzi statusunu 
möhkəmləndirməklə, onun nəqliyyat – logistika mərkəzinə çevrilməsini təmin etməkdir. Bu isə o 
deməkdir ki, Almaniya, Böyük Britaniya, Çin, Cənubi Koreya, İran və digər ölkələrdə olduğu kimi, 
Azərbaycanda da Nəqliyyat Logistika Mərkəzinin yaradılacağı gün heç də uzaqda deyil. Beləliklə 
Azərbaycan Avrasiyanın əsas tranzit ölkələrindən biri olmaqla Şərq – Qərb ticarət, enerji – yanacaq 

və nəqliyyat – kommunikasiya əlaqələrinin mərkəzində dayanır. Azərbaycanın tranzit imkanlarının 
artması nəticəsində onun planetar geosiyasi dəyəri də yüksəlir ki, bu da onun xarici ölkələrlə 
tərəfdaşlığını şərtləndirən əsas amil hesab olunur [3.s,140]. 

Azərbaycanın regional və qlobal geosiyasi çəkisini artıran digər başlıca amil isə onun bir 
dövlət olaraq tam formalaşması, özünü təmin edən iqtisadiyyata, maddi, mənəvi və insan 
resurslarına, milli – vətəndaş birliyinə, güclü ordu və müdafiə potensialına və s. zəruri təsisatlara 
malik olması və bütün bunlara söykənərək, müstəqil daxili və xarici siyasət yürütməsidir. 

Müstəqillik əldə edildikdən sonrakı dövrdə milli dövlətin iqtisadi, hüquqi və ideoloji 
əsaslarının, daxili və xarici siyasət strategiyasının, təhlükəsizlik konsepsiyasının formalaşdırılması 
və həyata keçirilməsi prosesi bir tərəfdən Ermənistanla hərbi qarşıdurma, digər tərəfdənsə 
Azərbaycanı istiqamətləndirmək, onu təsir altında saxlamaq istəyən daxili və xarici güclərlə 
mübarizə şəraitində baş tutmuşdur. Prezident Heydər Əliyevin siyasi uzaqgörənliyi və böyük 
idarəçilik bacarığı sayəsində 1993 - 2003- cü illəri əhatə edən birinci on il ərzində dövlətin 
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq, onu sabit inkişaf yoluna çıxarmaq, beynəlxalq aləmlə sıx 
inteqrasiyasını təmin etmək əsas prioritet məsələ olmuşdur. 

2003 – cü ildən sonrakı dövrdə isə Azərbaycan oturuşmuş liberal iqtisadiyyata və böyük 
maliyyə resurslarına, özünü tam təmin edə bilən, güclü orduya malik, sözünü cəsarətlə deyən, 
mövqeyinə və rəyinə hörmətlə yanaşılan və milli maraqlara söykənərək, müstəqil siyasət yürüdən 
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ölkəyə çevrilmişdir. Məhz buna görə də Azərbaycan bu gün ciddi faktor kimi postsovet məkanının, 
Xəzər – Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geosiyasi xarakteristikasının 
müəyyənləşdirilməsinə mühüm təsir göstərir. Eyni zamanda BMT, ATƏT, Avropa Şurası, İKT, 
Qoşulmama Hərəkatının üzvü kimi dünyanın güc mərkəzləri ilə yaxından əməkdaşlıq edərək qlobal 
siyasətdə özünün iştirak imkanlarını getdikcə genişləndirir. 

Azərbaycan keçmiş postsovet məkanı və Cənubi Qafqazda ümumi iqtisadi potensialına görə də 
beynəlxalq aləmin diqqətini çəkir. Hazırda Avrasiya məkanında və dünyada Azərbaycanın 
geoiqtisadi potensialı - malik olduğu iqtisadi inkişaf resursları, maddi və insan ehtiyatları, bu 
sahələrdə ölkə rəhbərliyinin həyata keçirdiyi praqmatik siyasət yüksək qiymətləndirilir. 
Mütəxəssislərin qənaətinə görə, region ölkələri içərisində öz geoiqtisadiyyatını, beynəlxalq 
əlaqələrini, reallaşdırdığı daxilivə xarici layihələri və s. Xəzər dənizinin karbohidrogen 
məhsullarının istehsalı və satışı ilə ən sıx əlaqələndirən ölkə məhz Azərbaycandır. 

Ümumi iqtisadi gücünə görə Rusiya, Belarus, Qazaxıstan və Ukrayna kimi iri dövlətlərdən geri 
qalsa da, Azərbaycan digər postsovet respublikalardan həm iqtisadi kəmiyyət, həm də keyfiyyət 
baxımından irəlidədir. Neft istehsalı, transmilli nəqliyyat – tranzit imkanları, xarici iqtisadi 
əlaqələrin intensivliyi və digər geoməkan üstünlüklərinə görə Azərbaycan Qazaxıstan və 
Gürcüstanla birlikdə bölgənin ən əhəmiyyətli ölkəsi hesab olunur. 

Bundan əlavə müstəqilliyin ilk illərində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı tamamilə xarici 
kapitaldan və neft sənayesindən asılı idisə, son illər bu nisbət əsaslı şəkildə dəyişmiş, sosial – 

iqtisadi, infrastruktur və s. sahələrdə yerli kapital və qeyri – neft sektorunun payı xeyli 
yüksəlmişdir. Son illər neft amili və xarici kapitaldan asılılıq kəskin şəkildə azalmış, iqtisadi 
inkişafın yükü qeyri – neft sektorunun üzərinə keçirilmiş, əsas valyuta ehtiyatları da məhz bu 
sektorun inkişafına yönəldilmişdir. ÜDM- in strukturunda qeyri – neft sektorunun payı sürətlə 
artmışdır. 2010 – cu ildə iqtisadiyyatda qeyri – neft sektorunun payı 44,4% təşkil edirdisə, 2013 – 

cü ildə bu rəqəm 56,6% - ə çatmışdır. Hesablamalara görə 2015 – ci ildə qeyri – neft sektorunun 

ÜDM – də payı 61,7% təşkil etmişdir. 
2004 – 2013 – cü illərdə həyata keçirilmiş məqsədyönlü siyasət nəticəsində ölkə iqtisadiyyatı 

şaxələndirilmiş və iqtisadi balansda qeyri – neft sektorunun üstünlüyü təmin edilmişdir. Bununla 
bərabər enerji amili öz aktuallığını saxlamaqdadır. Hazırki dövrdə Azərbaycanın xarici borclarının 
miqdarı ÜDM – in 8% - i həcmindədir. Bu dünyada ən yaxşı göstəricilərdən hesab olunur [33,s.60]. 

Mütəxəssislərin fikrinə görə, Xəzər regionunda hazırki hərbi – geostrateji balans Rusiyadan, 

geoiqtisadi və təbii enerji balansı Azərbaycan, Türkmənistan və Qazaxıstandan, nəqliyyat – 

kommunikasiya dəhlizləri Azərbaycan, Gürcüstan, Rusiya və Türkiyədən asılıdır. Onların fikrinə 
görə burada Azərbaycanın mövqeyi kifayət qədər yüksəkdir. Azərbaycanın artan enerji ixracı 
potensialını düzgün qiymətləndirən ABŞ və Avropa İttifaqı 2007 – ci ildən başlayaraq Avropaya 
qaz ixracını nəzərdə tutan “Cənub Dəhlizi” çərçivəsində Nabucco layihəsini geniş müzakirə 
etmişlər. Azərbaycan 2010 – cu ildən başlayaraq “Cənub dəhlizi” layihəsi ilə bağlı müzakirələrin 
perspektivsizliyini görərək təşəbbüsü öz əlinə aldı və liderlik keyfiyyətlərini ortaya qoydu. Avropa 
İttifaqı ilə 2011 – ci ildə enerji əməkdaşlığına dair memorandum, 2012 – ci ildə Türkiyə ilə Trans – 

Anadolu layihəsi üzrə saziş imzalandı. Azərbaycan öz addımları ilə yeni transmilli enerji 

layihələrinin əsasını qoydu. Bununla da “Cənub dəhlizi” layihəsini xilas etdi və Avropanın enerji 
təhlükəsizliyinin təmin olunmasında daha fəəal iştirak etmək imkanı qazandı. 
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TÜRKİYƏNİN MÜASİR YAXIN VƏ ORTA ŞƏRQ SİYASƏTİNİN NƏZƏRİ TƏHLİLİ: 
İZOLYASİONİZMDƏN YENİ OSMANLICILIĞA TRANSFORMASİYA VƏ ONUN 

HAZIRKİ NƏTİCƏLƏRİ 
Məqalədə ötən əsrin 80-ci illərindən etibarən Türkiyə xarici siyasətinin transformasiyası və bu 

transformasiya nəticəsində yaranan Yeni Osmanlıcılıq siyasətinin hazırki nəticələrindən bəhs edilir. 
Xüsusilə AKP-nin 2003-cü ildə hakimiyyətə gəlməsi ilə Türkiyənin xarici siyasətdə rəhbər tutduğu 
Yeni Osmanlıcılıq konsepsiyasının qarşısında duran əsas manelər araşdırılmış, Türkiyənin müasir 
Yaxın və Orta Şərq siyasətinə nəzəri baxış həyata keçirilmişdir. 

Açar sözlər: Yeni Osmanlıcılıq, Sosial-konstruktivizm, neo-realizm, transformasiya 
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TO NEO-OTTOMANISM AND ITS CURRENT CONSEQUENCES 
The main topic of this article is the transformation of Turkish foreign policy during 1980s and 

current consequences of Neo-Ottomanism policy which emerged at the result of this transformation. 

The article also investigates main obstacles to implement the concept of Neo-Ottomanism which 

was mainly applied in foreign politics by AKP government since 2003. The theoretical-practical 

review of the modern foreign policy of Turkey towards the Middle East was also conducted. 
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Son dönəmlər Türkiyənin Yaxın və Orta Şərq regionundakı artan fəallığı dünyanın siyasi-
iqtisadi gündəmini zəbt edən başlıca mövzulardan birinə çevrilmişdir. Türkiyənin regionda söz 
sahibi olmaq istəyi artıq heç kəsə sirr olmasa da , bu məqsədi reallaşdırmaq potensialı bir çox 
tədqiqatçılarda şübhə doğurmaqdadır. Bu yaxınlarda Brookings institutunun tədqiqatçıları Sinan 

Ekin və Kemal Kirişçi öz məqalələrində Türkiyənin regionda Misir, İsrail, Liviya, Suriya və 
Yəmənlə dərin münaqişə içərisində olduğunu, bu ölkələrlə səfirlik səviyyəsində diplomatik 
əlaqələrə malik olmadıqlarını və bunun Türkiyənin regiondakı nüfuzuna böyük xələl gətirdiyini 
qeyd etmişdilər. Onlar Türkiyənin regiondakı fəaliyyətinə maneçilik törədən əsas səbəblər sırasında 
həll olunmayan daxili problemləri göstərmişlər. Bu problemlərə ilk növbədə Kipr münaqişəsi, kürd 
və erməni məsələləri, siyasi birliyin olmaması, social-iqtisadi düşüş, terrorizm və s. aiddir. Bundan 

əlavə məqalədə Avropa Birliyi ilə baş tutan danışıqların da istənilən nəticəni verməməsi Türkiyəni 
narahat edən əsas məqamlar sırasında göstərilməkdədir. Müəlliflər eyni zamanda Türkiyənin Ahmet 

Davutoğlu başçılığında yürütdüyü “Sıfır problem” diplomatiyasının əslində ciddi bir nəaliyyətlər 
əldə etmədiyini və bu diplomatiyanın reallaşması üçün Türkiyənin ilk növbədə daxili məsələlərə 
köklənməli olduğunu vurğulamışlar.(8) 

Həqiqətən də, daxili problemlər həll olunmadan xarici siyasətdə böyük uğurlar əldə etmək 
kifayət qədər müşkül məsələdir. Lakin məsələyə yalnız bu aspektdən yanaşmaq da, vəziyyətin 
adekvat dəyərləndirilməsinə məhdudiyyət qoymaq anlamına gələr. Türkiyənin bu gün regiondakı 
fəaliyyətinə maneçilik törədən amillər nəzərdən keçirərkən daxili faktorlarla yanaşı xarici faktorları, 
o cümlədən böyük və regional güclərin maraqlarını hesaba almaq fikrimcə kifayət qədər zəruridir. 
Bu gün regiondakı mürəkkəb geosiyasi proseslər və bu proseslərdən böyük dövlətlərin maksimum 
yararlanmaq istəyi Türkiyəni fəaliyyətinə Vyana divarları tək sədd çəkən əsas məqamlardan biridir 
desək, yanılmarıq. Regiondakı hadisələrin dinamikliyi, dövlətlərin tez-tez mövqe dəyişdirməsi, yeni 
münaqişə ocaqlarının peydə olması, hökümət dəyişiklikləri siyasi mənzərəni daha da 
mürəkkəbləşdirən amillər sırasındadır və Türkiyənin bu cür Qordi düyününü təkbaşına kəsmək 
iqtidarında olması indiki halda kifayət qədər çətin görsənir. Bəlkə də, məhz bu səbəbdən Türkiyə 
hazırki şəraitdə çıxış yolunu Rusiya və İranla müttəfiqliqdə gördü. Bununla belə hadisələri 
qabaqlamayaraq Türkiyənin müasir xarici siyasət kursunun formalaşmasına və inkişafına təsir 
göstərən amillərə və onun nəzəri əsaslarına qısa baxış keçirməyi uyğun görürürük. Məqalədə eyni 
zamanda beynəlxalq münasibətlərin iki bir-birinə əks nəzəriyyəsi-neo-realizm və konstruktuvizm 
məktəbinin əsas tezisləri fonunda Türkiyənin müasir xarici siyasətinin dəyərləndirilməsi veriləcək 
və sonda neo-osmanlıcılıqla assossiasiya olunan Türkiyənin müasir Yaxın və orta Şərq siyasətinin 
nə dərəcədə uğurlu olması təhlil ediləcəkdir. 

Soyuq müharibə dövründə Türkiyənin xarici siyasətinin daha çox qərb yönümlü izolyasionizm 
prinsipinə əsaslandığını desək yanılmarıq. Yəni, Türkiyə NATO üzvü kimi qərb ölkələrinin yanında 
yer alsa da, bir çox hallarda Yaxın və Orta Şərq regiondakı hadisələrə birbaşa müdaxilə etməyərək 
ABŞ və İsrailin mövqeyini dəstəkləməklə kifayətlənməli olurdu. Bu cür siyasətin fonunda da bir 
zamanlar öz əraziləri olan regionda Türkiyənin təsir mexanizmləri xeyli azalmışdı. Bunun səbəbini 
aşağıdakı faktorlarla əlaqələndirmək olar: 

1. İkiqütblü dünyada Sovet İttifaqı-ABŞ rəqabətinin üçüncü ölkəyə söz sahibi olmaq üçün hər 
hansı bir imkan buraxmaması 

2. Türkiyənin Kamalizm doktrinasına sadiqliyi. Əsas qayələrindən biri “Yurdda sülh, cahanda 

sülh” olan bu doktrina Türkiyəni əsasən daxili məsələlərin həllinə yönəldirdi. 
3. İsraillə isti münasibətlər. 1949-cu ildə İsraili dövlət olaraq tanıyan ilk müsəlman ölkə olan 

Türkiyə 1958-ci il “Periferik paktı” ilə bu münasibətləri daha da inkişaf etdirmiş və bununla 
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regionun, ələlxsüs ərəb ölkələri arasındakı nüfuzunu xeyli aşağı salmışdı. (2, s.10) 
Ötən əsrin 80-ci illərində Türkiyənin daxili siyasətində baş verən başlıca dəyişikliklər, ölkənin 

xarici siyasətinə də təsir göstərməyə başladı. Ələlxsüs Turqut Özalın dönəmində baş tutan siyasi, 
iqtisadi və social islahatlar Türkiyədə demokratiyanın möhkəmlənməsinə səbəb olmuş, ölkənin 
müasir iqtisadi inkişafının təməlini qoymuşdur. Həmin dönəm Avropa Birliyi ilə müəyyən 
problemlər yaşayan Türkiyə yaxın və orta şərq regionuna istiqamət almış və nəticədə bir çox türk iş 
adamları İran, İraq, Liviya və Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələrdə iqtisadi-sosial layihələr həyata 
keçirməyə başlamışlar. Beləliklə cümhuriyyət tarixində ilk dəfə Türkiyə iqtisadiyyatı Yaxın və Orta 
Şərq regionundan asılı duruma düşdü. Demokratik islahatlar fonunda kürdlərə və digər etnik 
qruplara müəyyən azadlıqların verilməsi Türkiyədə kimlik transformasiyasının baş tutmasına səbəb 
olan amillər sırasındadır. Məhz bu dönəmlərdə türkiyənin siyasi-iqtisadi intellektual dairələrində 
“Yeni Osmanlıcılıq” konsepti formalaşmağa başladı. Soyuq müharibənin sonu və Sovet İttifaqının 
dağılması bu konseptin əhəmiyyətini daha da artırdı, çünki regionda kommunizm-kapitalizm 

rəqabətinə son qoyulmuş və bununla da Türkiyənin dini, tarixi, mədəni əlaqələrə dayanaraq 
regionda öz təsir dairəsini artırmasına yaşıl işıq yandırılmış olurdu. Bütün bu hadisələrin fonunda 
1990-cı illərdə Türkiyədə kamalist sistemi transformasiyaya uğramış və artıq Körfəz 
müharibəsindən sonra Türkiyə Yaxın və Orta Şərqdə daha fəal rol oynamağa başlamışdı. Tədqiqatçı 
Filip Robinsin təbirincə desək Körfəz müharibəsindən sonra Türkiyənin regional qüvvə kimi 
əhəmiyyəti artmışdı. (6, s.65) 

2003-cü il seçkilərindən sonra qalib gələn AKP höküməti Türkiyənin keçmiş baş naziri Əhməd 
Davudoğlunun “Strateji dərinlik” konseptinə dayanaraq xarici siyasətdə “Yeni Osmanlıcılıq” 

prinsipini rəhbər tutmuş və Yaxın və Orta Şərq regionda daha fəal siyasət yürütməyə meyl 
göstərmişdir. “Strateji dərinlik” kitabında Əhməd Davudoğlu “Yeni Osmanlıcılığı” belə izah edir: 
“1815-ci il Vyana konqresi ilə yaranan yeni dünya düzənində yer almaq istəyən Osmanlı imperiyası 
yeni beynəlxalq konyuktur və daxili siyasi mədəniyyət arasında balans yaratmaq məqsədi ilə 
müxtəlif islahatlara əl atdı. Daxili siyasətdə bölünməyin qarşısını almaq məqsədi ilə yeni bir kimlik 
yaratmağa çalışan Osmanlı imperiyası, xarici siyasətdə də artan dəyərlərə uyğun bir siyasət 
yürütməyə başladı.”(5, s.85) 

Daha sonra Turqut Özalın Türkiyəsi ilə bəhs olunan dönəmin Osmanlı siyasəti arasında 
paralellər aparan Davutoğlu Özal hökümətinin də 1987-1993-cü illər aralığında bəlli islahatlar 
apardığını qeyd edir. Bu zaman Davutoğlu Tənzimat dönəmi Osmanlısı ilə Özal Türkiyəsinin 
siyasəti arasında beş ümumi ünsürü önə çəkir: 

1. Dövlətin beynəlxalq konyuktura uyğunlaşmaq üçün yenidən formalaşdırılması 
2. Dövləti təhdid edən millətşi ünsürləri aradan qaldırmaq üçün yeni bir siyasi kimliyin və 

mədəniyyətin formalaşdırılması 
3. Qərb dəyərləri ilə ənənəvi dəyərlərini sintezini özündə əks etdiyən yeni bir mövqeyin 

mənimsənilməsi 
4. Osmanlının 1815-ci ildən sonrakı Avropa sisteminə, Türkiyənin isə Soyuq müharibədən 

sonrakı dönəmdə Avropa Birliyinə inteqrasiya olmaq cəhdləri 
5. 1815-ci ildən sonrakı dönəmdə Avropada hegemon qüvvə sayılan Böyük Britaniya ilə soyuq 

müharibədən sonra isə ABŞ-la strateji müttəfiqliyin möhkəmləndirilməsi. 
Davutoğlu “Strateji Dərinlik” əsərində Türkiyənin tarixi mirasdan və coğrafi mövqeyindən 

maksimum yararlanmalı olduğunu və izolyasionizm siyasətini tərk etməli olduğunu qeyd edir. 
Türkiyəninin coğrafi dərinliyini təhlil edən Davutoğlu ölkənin ətrafındakı regionu 3 hissəyə bölür: 
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1. Balkanlar, Qafqaz və Orta Şərqi əhatə edən Quru Hövzəsi. 
2. Qara dəniz, boğazlar, Egey dənizi, Mərmərə, Aralıq dənizinin şərqi, Qırmızı dəniz və Xəzər 

dənizinin daxil olduğu Dəniz Hövzəsi 
3. Avropa, Şimali Afrika, Şərqi və Orta Asiyadan ibarət Qitə Hövzəsi 
Davutoğlunun fikrincə Türkiyə özünə qapanma siyasətini tərk edərək bir zamanlar əksər 

hissələri Osmanlının tərkibində olan bu hövzələrdəki dövlətlərlə yaxın münasibətlər yaratmalıdır. 
Türkiyə bu regionlarda öz nüfuzunu bərpa etmək üçün yeni kimliyə dayanan çoxölçülü xarici 
siyasət həyata keçirməlidir. Bu yeni kimlik özündə demokratiya və qərb dəyərlərini, islamı, mədəni 
və etnik ünsürləri birləşdirir. Yəni bu o deməkdir ki, Türkiyə Orta Asiya və Qafqaz regionu 
münasibətləri etnik və mədəni ünsürlərə, orta şərq dövlətləri ilə münasibətləri dini ünsürlərə və 
balkanlara münasibətləri qərb dəyərlərinə əsaslanan siyasətlə inkişaf etdirmək iqtidarındadır və 
Türkiyə bu imkanlardan yararlanaraq bəhs olunan dövlətlərə açılmaq siyasətini həyata keçirməlidir. 
Davutoğlu “Strateji dərinlik” kitabında yazır: “Dünyanın şimal-cənub və şərq-qərb istiqamətindəki 
ən strateji mövqeyin mərkəzi xətti üzərində yerləşən Türkiyənin içinə qapanması coğrafi baxımdan 
mümkün deyildir.” (5, s.556) 

Türkiyənin “Yeni Osmanlıcılıq” siyasəti ilə bağlı digər tədqiqatçıların fikirləri də kifayət qədər 
maraqlıdır. Bir çox tədqiqatçıların Türkiyənin müasir Yaxın və Orta Şərq siyasətində əsas alət kimi 
“yumşaq güc”ün (soft power) rolunu qabardırlar. Məsələn Batalla-Adamın fikrincə demokratik 
dəyərlərə malik Türkiyə digər Yaxın və Orta Şərq regionu ölkələri üçün model rolunu oynamaq 
iqtidarındadır.(4,s.143) Əslində 2011-ci ilin Ərəb Baharı bu tezisin mümkünlüyün ortaya qoysa da, 
Liviya, Suriya və Misirdəki sonrakı hadisələr (Ərəb Qışı) bu ölkələrin hələ demokratiyaya hazır 
olmadıqlarını göstərdi. (9) 

Yeşiltaş və Balcıya görə isə Türkiyənin “Yumşaq güc” mexanizmi regionla tarixi və mədəni 
bağların üç fundamental prinsipinə əsaslanır: Demokratik ənənə, demokratik institutlar və azad 
bazar iqtisadiyyatı.(10) 

AKP hakimiyyətə gəldikdən sonra Türkiyənin xarici siyasətə bu alətlərdən istifadə edərən 
Yaxın və Orta Şərq regionunda möhkəmlənməyə çalışması özünü çox gözlətmədi. Bu mənada 
Türkiyənin ilk addımlarından biri kimi ABŞ-in İraq siyasətini qarşı çıxması və regiona BMT-in 

icazəsi olmadan qüvvə göndərilməsini pisləməsi oldu. Bütün bunların fonunda 62 minlik ABŞ 
əsgərinin 6 ay müddətində Türkiyədə yerləşməsini nəzərdə tutan 1 Mart qətnaməsinin 2003-cü ildə 
Türkiyə Böyük Millət Məclisindən keçməməsi ABŞ-la münasibətlərdə müəyyən soyuqluq yaratsa 
da, region xalqları ələlxsüs İraq ictimaiyyəti önündə Türkiyəyə müsbət xallar gətirdi. (3, s.628) 
Sonrakı dönəmlərdə İraqdakı yerli dini, etnik qruplarla yaxın əlaqələr saxlayan, İraqdakı 
türkmənlərin haqqını müdafiə edən Türkiyə müxtəlif sahələrdə çalışan iş adamları vasitəsilə ölkədə 
bir çox investisiya layihələri həyata keçirərək buradakı təsir dairəsini artırmağa müəssər olmuşdu. 

Türkiyənin regionda fəallıq göstərdiyi digər məsələ İsrail-Fələstin münaqişəsi oldu. Bu 
münaqişə bir çox müsəlman ölkələrində olduğu kimi Türkiyə cəmiyyətində də kifayət qədər həssas 
izlərə malikdir. Məsələn 2000-ci ildə baş tutan səsverməyə görlə ölkə əhalisinin 60 faizi 
hökümətdən Fələstin məsələsində Türkiyənin daha aktiv rol oynamasını istəmişdi, çünki Fələstinin 
Türkiyə ilə dərin dini, mədəni, tarixi bağlılığı var. Bütün bunların fonunda Ərdoğan höküməti 
dəfələrlə İsrailin təcavüzkar siyasətini pisləmiş və dünya ictimaiyyətini bu münaqişənin həllinə cəlb 
etməyə çalışmışdı. Türkiyə soyuq müharibə dövründə də müəyyən zamanlarda İsrailin siyasətini 
tənqid etsə də, o dönəmin geosiyasi şərtləri və ələlxsüs ABŞ-la yaxın müttəfiqlik səbəbindən İsrailə 
qarşı kəskin mövqe nümayiş etdirə bilmirdi. Türkiyənin Fələstin məsələsinə ciddi yanaşmasını 
sübut edən faktlardan biri də, onun bir bölməsi Fələstində yerləşən Fələstin İqtisadi Sosial 
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Əməkdaşlıq İdarəsini yaratması oldu. 2005-ci ildə İsrail Qəzzadan çıxdıqdan sonra Fələstinə 
iqtisadi yardımlar göstərən Türkiyə, münaqişənin həllində vasitəçi ola bilməsini də təklif etmişdi. 
Sonradan Suriya və İsrail arasında da vasitəçilik missiyasını həyata keçirən Türkiyə 2008-ci il 

Qəzza hücumlarından sonra bu missiyanı dayandırmalı olmuşdu. Bu hücumlardan sonra Ərdoğan 
höküməti İsrail baş naziri Ehud Olmertlə ünsiyyəti kəsmiş və İsrailin əməliyyatlarını “İnsanlığa 
qarşı cinayət” adlandırmışdı. Ərdoğanı hiddətləndirən əsas məqamlardan biri də, baş nazir Ehud 
Olmertin əməliyyatlardan beş gün öncə Türkiyədə olması və Ərdoğana hər hansı bir əməliyyata 
başlamayacağını söz verməsi olmuşdu. Ərdoğanın 2009-cu ildəki məşhur Davos çıxışı və 2010-cu il 

məlum “Mavi Mərmərə” hadisəsi iki ölkə arasındakı münasibətlərdəki gərginliyin artmasına səbəb 
olsa da, eyni zamanda Türkiyənin ərəd dünyasında nüfuzunun artması ilə nəticələndi. Tədqiqatçı 
Bülənt Arasın “Türkiyə və Böyük Orta Şərq” əsərində qeyd etdiyi kimi, Türkiyənin Yaxın və Orta 
Şərq regionundan kənarda qalmasının əsas səbəbi onun ABŞ və İsrail yönümlü siyasəti olub. İndiki 
halda bu siyasi kursun dəyişməsi Türkiyənin ərəb dünyasında populyarlığının artması ilə 
nəticələnməli idi. (1, s.27) 

AKP-nin hakimiyyəti dönəmində Türkiyə “Sıfır problem” konsepsiyası çərçivəsində 
qonşularla, o cümlədən Suriyə ilə münasibətləri düzəltməyə meylli siyasət yürütməyə başladı. Bu 
yaxınlaşmanın əyani sübutu kimi 2007-ci ildə imzalanan ikitərəfli azad ticarət sazişini və 2009-cu il 

ölkələr arasındakı viza rejimini ləğv edən sazişi misal göstərmək olar. Nəticədə 2006-2010-cı illər 
arasında Türkiyədən Suriyaya ixracat 3 dəfə artmış və Suriya Türkiyənin regiondakı ən böyük ticari 
tərəfdaşlarından birinə çevrilmişdi. Lakin 2011-ci ildə baş tutan “Ərəb Baharı” Türkiyənin Suriyaya 
yönəlik siyasətinə yenidən baxış keçirməyə vadar etdi. Ərəb Baharını regionun 
demokratikləşdirilməsi və demokratiyanın Türkiyə modelinin Yaxın və Orta Şərqə ixrac olunması 
baxımdan böyük imkan hesab edən Ərdoğan höküməti Bəşər Əsədi kəskin tənqid edərək, müxalif 
qüvvələrə dəstək verməyə başladı. Həmin dönəmdə sünni dövlətlər, ABŞ və qərbin yanında yer 
alan Türkiyə özünü Rusiya və İrandan uzaqlaşdırdı. Türkiyəni Suriyada narahat edən məsələlər 
sırasında Suriyadan Türkiyəyə kütləvi qaçqın axınını və yeni yaranan İŞİD qruplaşmasını da əlavə 
etsək vəziyyətin Türkiyə üçün heç də qənaətbəxş olmadığı nəticəsinə gəlmiş olarıq. Françesko 
D’Alemonun fikrinə görə Suriyadakı vətəndaş müharibəsindən sonra Sıfır problem 
diplomatiyasından imtina edən Türkiyə demokratiyanın carçısı roluna üstlənərək regiondakı 
nüfuzunu artırmağa çalışsa da, hadisələri düzgün qiymətləndirə bilmədiyindən müəyyən 
problemlərlə üzləşdi. (11) Bu problemlər ilk növbədə daxili faktorlarla bağlıdır: 

1. Suriya münaqişəsi fonunda ölkəyə axan yüz minlərlə qaçqın Türkiyənin sosial-iqtisadi 

durumuna mənfi təsir göstərdi. 
2. Türkiyənin Suriyada İŞİD və PYD kimi qruplaşmalarla mübarizəsi fonunda ölkə daxilində 

ard-arda baş verən terror aktları dövlətin təhlükəsizliyinə böyük zərbələr vurdu. 
3. AKP daxilindəki Ərdoğan-Davutoğlu arasında ziddiyətlər sonuncunun istefa verməsi ilə 

nəticələndi. 
4. 2016-ci ilin 15 iyulunda Türkiyədə çevriliş cəhdi ölkədəki siyasi, sosial-iqtisadi həyati iflic 

vəziyyətinə qoydu. 
15 İyul hadisəsi nəinki Türkiyənin daxili siyasətində, eyni zamanda xarici siyasətdə də böyük 

dəyişikliklər yaratdı. Əvvəllər demokratiyanı yayaraq, iqtisadi layihələrlərlə, region problemlərinin 
həllində aktiv iştirak edərək bölgədə nüfuz sahibi olmağı hədəf alan Türkiyə bu siyasi kursdan 
imtina edərək, ilk növbəti öz təhlükəsizliyinin qeydinə qalmaq məqsədi ilə yenidən öz daxilindəki 
problemlərin həllinə yönəlik siyasət yürütməyə başladı. 15 İyul hadisəsində ABŞ-ın rolunu 
günahlandıran Türkiyə yaranan boşluğu doldurmaq üçün Rusiya və İranla müttəfiqlik yoluna baş 
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qoydu. Eyni zamanda İsraillə olan münasibətlərinini də yenidən gözdən keçirən Türkiyə bir neçə 
ildən sonra İsraillə səfirlik səviyyəsində əlaqləri bərpa etmək qərarına gəldi. Bir çox tədqiqatçılar bu 
hadisələrin fonunda Türkiyənin artıq “Yeni Osmanlıcılıq” siyasətindən vaz keçdiyini və daha çox 
realpolitik siyasət yürütdüyünü qeyd etməyə başladı. Bəziləri bunu Ahmet Davutoğlunu istefası ilə 
əlaqələndirsələr də, əksəriyyət bunu sadəcə regiondakı mövcud geosiyasi vəziyyətin reallıqlarından 
irəli gəldiyini vurğuladılar. (12) 

Realpolitik siyasətin “Yeni Osmanlıcılıq” üzərində təntənəsindən bəhs etmişkən Türkiyənin 
müasir xarici siyasətinin nəzəri əsaslandırılmasına da yer vermək mühümdür. Bəzi tədqiqatçılar 
Türkiyənin “Yeni Osmanlıcılıq” siyasətini sosial-konstruktivizm nəzəriyyəsi ilə əlaqələndirərək 
siyasi realizmi tənqid atəşinə tuturlar. Onların fikrincə Türkiyənin regionda böyük güc olmasının 
yeganə yolu “Yeni osmanlıcılıq” siyasətinin tətbiqindən keçir. (13) 

Sosial-konstruktivism beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi kimi yaranmasa da, ötən əsrin 90-ci 

illərindən etibarən dünyanın siyasi intellektual dairələrində geniş tədqiq olunmağa başlandı. Nikolas 

Onuf, Aleksandr Vent kimi alimlərin işləri ilə inkişaf edən bu nəzəriyyə neo-realizmin tənqidi 
üzərində qurulub desək yanılmarıq. Konstruktivistlər dövlətlərarası münasibətlərdə əsasən 
ideyaların, mədəniyyətin, kimliyin roluna əhəmiyyət verirlər. Ventin dediyi kimi, beynəlxalq 
münasibətlər reallığının formalaşmasında mədəniyyət və ideyalar vacibdir. Ventin fikrincə dövlət 
daxilindəki sosial münasibətlər nəticəsində uzun illər ərzində formalaşan dəyərlər və ideyalar 
dövlətin kimliyi, kimlik isə öz növbəsində maraqları və davranışı formalaşdırır. Dövlətin daimi 
marağı yoxdur və bu maraq onun dəyişkən kimliyindən asılıdır. Kennet Voltsun “Beynəlxalq 
Siyasət Nəzəriyyəsi” əsərinə cavab olaraq “Anarxiya dövlətlər tərəfindən yaradılan bir məfhumdur” 

deyən Vent sosial reallığın insanlar tərəfindən formalaşdırıldığını və bu səbəbdən istənilən zaman 
dəyişə bildiyini qeyd edir. (7, s.46) 

Konstruktivism mövqeyindən çıxış edən tədqiqatçılar Türkiyənin “Yeni Osmanlıcılıq” 

siyasətinin əsas qayəsinin mədəni bağlardan, ümumi dəyərlərdən istifadə edərək region dövlətləri 
ilə münasibətləri inkişaf etdirmək olduğunu qeyd edirlər. Onların fikrincə Türkiyənin regionda 
böyük dövlət olması üçün əsas vasitə yeni kimlik formalaşdırmaqdır ki, “Yeni Osmanlı” kimliyi bu 

rola kifayət qədər uyğun gəlir. Bu kimlik özündə dini, etnik, mədəni meyarlarla yanaşı, demokratiya 
və qərb dəyərlərini də birləşdirir. Yeni formalaşan bu kimlik Türkiyənin daxili siyasətinə bəlli 
yeniliklər gətirməklə yanaşı, onun xarici siyasət tendensiyalarında da müəyyən dəyişikliklərə səbəb 
olur. AKP höküməti dönəmində Türkiyənin xarici siyasət tendensiyalarına, Balkanlar, Qafqaz və 
Orta şərq dövlətləri ilə yaxınlaşma siyasətinə, İsraillə münasibətlərinə nəzər salsaq bu 
dəyişikliklərin şahidi olarıq. Konstruktivizmə görə dövlətin daxilindəki ümumi dəyərlər onun 
kimliyinin formalaşmasına və kimlik öz növbəsində dövlətin daxili və xarici siyasətinə təsir 
göstərir. 2003-cü ildən etibarən Ərdoğan hökümətinin xalqın Fələstin-İsrail məsələsində 
həssaslığını nəzərə alaraq kütləvi çıxışlarda İsraili tənqid etmək siyasəti buna misal göstərilə bilər. 
Fikrimcə konstruktivizm nəzəriyyəsinin əsas çatışmazlığı dövlətlərarası münasibətlərdə ümumi 
dəyərlərin heç də həmişə əhəmiyyət kəsb etmədiyini nəzərə almamaları və eyni zamanda 
təhlükəsizlik amilinə bir o qədər diqqət ayırmamalarıdır. İstənilən halda 2011-ci ilin Ərəb Baharı və 
ondan sonrakı hadisələr Türkiyənin “Yeni Osmanlıcılıq” siyasətinə yenidən nəzər salmağı vadar 
etdi. Bu gün bu siyasətin Türkiyə üçün Yaxın və Orta Şərq regionunda nəticələrini qiymətləndirsək 
belə bir geosiyasi mənzərənin şahidi olarıq: 

1. Türkiyənin hal-hazırda regionda Misir, Səudiyyə Ərəbistanı kimi regional güclərlərlə, o 
cümlədən Suriya, Liviya və Qətər xaric digər körfəz dövlətləri ilə əlaqələri aşağı səviyyədədir. 

2. 2016-ci ildən etibarən Türkiyə yenidən İsraillə münasibətləri bərpa etməyə səy göstərir. 
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3. Bu gün Türkiyənin regiondakı əsas müttəfiqləri ABŞ deyil, Rusiya və İrandır. 
4. Suriyadakı baş verən hadisələr Türkiyəni öz təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə 

“yumşaq gücdən” imtina edərək, yenidən “sərt gücə” əl atmağı vadar etdi. 
Bütün bu hadisələr Türkiyənin əvvəlki xarici siyasət kursundan 180 dərəcə döndüyünün başlıca 

göstəriciləri olmaqla yanaşı, “Yeni Osmanlıcılıq” siyasətinin də əslində bir o qədər də uğurlu 
olmadığın bariz sübutudur. Türkiyənin bugunkü xarici siyasəti daha çox realizm prinsiplərinə 
əsaslanır desək yanılmarıq. Türkiyənin regiondakı iddialarını bir kənara qoyaraq hazırda daha çox 
öz təhlükəsizliyinin təmininə köklənməsi və bu məqsədə nail olması üçün hərbi gücdən istifadə 
etməsi (Afrin əməliyyatı) və ABŞ-la münasibətlərdə gərginlikdən irəli gələn boşluğu doldurmaq 
üçün Rusiya və İranla müttəfiqliyi bunun bariz örnəyidir. Bu gün regionda ABŞ-Səudiyyə 
Ərəbistanı-İsrail üçlüyünə qarşı balans yaratmaq üçün Türkiyənin Rusiya-İran ittifaqına qoşulması 
realizm nöqteyi-nəzərdən kifayət qədər başa düşülən aktdır. Eynisi Afrin əməliyyatı barəsində də 
söyləmək olar. Suriyadakı əməliyyatlar Türkiyənin təhlükəsizliyi baxımından mühüm əhəmiyyət 
kəsb edir. Bunu artıq Türkiyənin prezidenti olan Rəcəb Tayyib Ərdoğan 2018-ci il aprel 4-də 
İstanbulda Rusiya və İran rəhbərləri ilə baş tutan görüşdə də bildirmişdi. Suriya münaqişəsinin həlli 
ilə bağlı baş tutan görüşdə Ərdoğan “Suriyada sülh olmasa, Türkiyədə də sülh olmaz” ifadəsini 
işlətmişdi. (14) 

Yekun olaraq bir daha onu qeyd etmək lazımdır ki, Soyuq müharibə dövründə daha çox özünə 
qapanan Türkiyənin ötən əsrin 80-ci illərindən etibarən transformasiyaya uğrayan xarici siyasəti, 
AKP dönəmində daha da şəkilləndirilərək “Yeni Osmanlıcılıq” konsepsiyasına uyğun şəkildə 
həyata keçirilsə də, özünün ilkin hədəflərinə nail olmamışdır. Bunun səbəblər arasında daxili və 
xarici faktorları göstərmək olar. Daxili faktorlara siyasi gərginlik, sosial-iqtisadi problemlər, 
terrorizm və artıq 30 ildən çoxdur ki, Türkiyənin Damokl qılıncı olan kürd məsələsini, xarici 
faktorlara isə regiondakı münaqişə ocaqlarını və bu münaqişələrin Türkiyənin təhlükəsizliyini 
təhdid etdiyini, Türkiyənin qonşuluğunda İŞİD, PYD, YPG kimi terrorist qruplaşmaların 
mövcudluğunu və son olaraq böyük dövlətlərin regiondakı maraqlarını misal göstərmək olar. 
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Civil war in Syria which has been going for six years resulted in a large amount of human 

losses and refugee flow. One of the big powers that impacts the war in Syria is Russia. The policy 

that it has built in Syria prevented it from splitting. 
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Suriyada Bəşər Əsədlə hərbi qruplaşmalar arasında qarşıdurmalar artıq qarşıdurma yox 
müharibəyə çevrilmişdir. Suriyada vətəndaş müharibəsi artıq altı ildir ki davam edir. 15 mart 2011-

ci ildə bir neçə yüz insan Dəməşqin küçələrinə cıxaraq ölkədə islahatların keçirilməsini tələb 
etməyə başladılar. Davam etmə müddətinə görə bu müharibəni qanlı II-ci dünya müharibəsi ilə 
müqayisə etmək olar. XX-ci əsrin qanlı müharibəsindən fərqli olaraq Suriyada gedən mühraibədə 
tərəfləri və onları hansı cəbhədə bir biriləri ilə mübarizə aparmasını ayırd etmək çətindir. Suriya 
münaqişəsini ərəb baharının başlanğıcı kimidə xarakterizə etmək olar. 

2013-cü ildə münaqişə yenidən yeni güclə baş qaldırdı. Münaqisənin baş qaldırması demək 
olar ki, İrak senarisi ilə baş vermiş oldu. ABŞ suriya ordusunu dinc əhaliyə qarşı kimyəvi silahdan 
istifadə etmədə ittihamlandırırdı. 2013-cü ilin 28 sentyabr tarixində BMT-nin Təhlükəsizlik 
Şurasında Suriya ilə bağlı yekdiliklə qətnamə qəbul etdi (1-11-3). Bu qətnamənin qəbul edilməsi 
Suriyada kimyəvi silahın ləğv edilməsi ilə bağlıdır. Yaranmış bu vəziyyətdən sonra bu hadisələrin 
gedişatının ardınca Qərb münaqişənin yatırılması üçün yeganə üsul kimi hərbi müdaxilənin həyata 
keçirilməsini israrla təkid edirdi. 

2015-ci ildə gərginləşən vəziyyət zəminində daha doğrusu inqilabın güclənməsi dünyada güclü 
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qacqin axınına səbəb oldu. Bu qaçqın axının II-ci dünya müharibəsi dövründə yaranan qaçqın axını 
ilə müqayisə etmək olar. İslam dövləti kimi terrorist qruplarının Suriya ərazisində sürətlə yayılması 
rəsmi Dəməşki Rusiyadan yardım istəməyə vadar etdi.Rusiya öz növbəsində Suriyaya yardımını 
əsirgəmədi. Hərbi əməliyyatlar zamanı hər il coxlu sayda dinc əhali həlak olurdu. Xalqın gözündə 
diktator kimi görünən Bəşər Əsədə qarşı olan narazı səngimək bilmir. Vətəndaş müharibəsi coxlu 
sayda insan tələfatı ilə nəticələnən münaqisəyə gətirib cıxartdı. Suriya müxalifəti konstitusiyanın 
dəyişilməsi tələbi ilə çıxış etdi. Bu öz növbəsində qarşıdurmaya və insan tələfatına gətirib cıxartdı. 
Yaranmış vəziyyətdə müxalifət qüvvələrinə ABŞ, Avropa Birliyinə daxil olan bir çox dövlətlər və 
Fars körfəzinə daxil olan dövlətlərin bir neçəsi dəstək vermiş oldu. 

2015-ci ilin sonlarına olan məlumatla görə Suriya ərazisində mindən artıq hökumət əleyhinə 
qruplaşmalar vuruşurdu. Onların sayı yetmiş mindən artıq idi. Onlardan on mini müzdlülar qalan 
altmış mini isə müsəlman dövlətlərindən çıxan ekstremistlər idi. Artıq müharibənin yeddinci il 
dönümünü yaşayan suriya əhalisi ölkədə müharibənin son qoyulmasına inamını itirib. 

Münaqişənin başlanmasını səbələrini tarixi aspektdən yanaşdıqda onu qeyd etmək lazımdır ki, 
hər bir münaqişənin başlanmasının tarixi köklərə bağlıdır. 

Suriya münaqişəsinin də yaranması tarixi köklərə əsaslanır. Osmanlı imperiyasının süqutundan 
sonra Fransa Aralıq dənizinin şərq sahili hissəsində ərazilərə sahib oldu. Bu ərazilərin yerləşdiyi yer 
hal hazır ki, Suriya və Livandır. Suriya sərhədləri fransa müstəmləkə idarəsi tərəfindən 
yaradılmışdır. Bu sərhədlər daxilində bir biriləri ilə düşməncilik edən bir neçə milli-etnik və dini 
qruplar vardır. Burada sünilər çoxluq təşkil edir. Suriyada azlıq təşkil edənlərdən biri də ələvilərdir. 
Onların dini islam dinindən fərqlənir və xristian dini ilə ümumi oxşarlıqları çoxdur. Sünilər uzun 
müddət ərzində dini etiqadlarına görə ələviləri tərəfindən sıxışdırırdılar. Özlərini və ailələrini 
qorumaq məqsədi ilə ələvilər suriya ordusuna xidmətə qəbul oldular. 1963-cü ildə suriya ordusu 
ölkəni nəzarət altına aldı. 

1970-ci ildə hakimiyyətə Hafiz Əsəd gəldi. Onun hakimiyyətə gəlişindən sonra azlıq təşkil 
edən ələvilər dominantlıq təşkil etmeye başladılar. Suriyanın Livanda baş verən hadisələrə 
müdaxiləsindən sonra vəziyyət kordinal olaraq dəyişdi. Suriya Livanda baş verən vətəndaş 
müharibəsinə müdaxilə zamanı xristianların tərəfini tutaraq vəziyyətin gərginləşməsinə səbəbkar 
oldu. Bundan sonra ölkədə coxluq təşkil edən sünilər hakimiyyət dairələrini dönüklükdə ittiham 
etdilər. 

2010-cu ilin qışında bütün ərəb dünyasını etiraz dalğası bürüdü. Onların bəziləri mövcud 
rejimlərin devrilməsinə gətirib çıxartdı. Buna Liviya, Yəmən, Tunisi misal gətirə bilərik. Misirdə 
Hüsnü Mübarək höküməti radikal dini qruplaşma hesab edilən Müsəlman qardaşları tərəfindən 
devrildi. Bəzi dövlətlərdə bu dini qruplaşma terrorist qruplaşması hesab edilir.Buna misal Rusiyanı 
göstərə bilərik. 1970-ci ilin ortalarında Suriyada Müsəlman qardaşları dini qruplaşması Əsəd 
rejiminə və Baas partiyasına qarşı təxribatçılıqla məsğul idi. 

2011-ci ilin iyul ayında orduda fərarilik halları baş verdi. Nəticədə ordudan kütləvi halda 

qaçma faktları başvermiş oldu. Ordudan qaçan sünilər Azad Suriya Ordusunu yaratmış oldular. 
Onların ilk məqsədi Bəşər Əsədi devirmək idi. Suriyada baş vermiş vətəndaş müharibəsinə bir neçə 
dövlət cəlb edilib. Burada bir çox dövlətlərin maraqları toqquşur. ABŞ, Rusiya, İsrail, Türkiyə, 
Səudiyə Ərəbistan, İran, Katar bütün bu dövlətlərin hər biri öz maraqlarını qorumağa çalışmaqla 
yanaşı regionda öz mövqeylərini qorumağada çalışırlar. Bu münaqişədə Tehranın, Ər-Riyadın, 
Doxanın, Ankaranın, Moskvanın, Vaşinqtonun maraqları toqqusur. Yaxın Şərqdə başlıca rol 
oynayan bir nece dövlətin maraqları toqqusur və onlar Suriya münaqişəsinin gedişatına təsiri 
əhəmiyyətli dərəcədədir. Avropada vəziyyətin stabil olması birbaşa Suriya münaqişəsinin dinc yolla 
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həll olmasından asılıdır. Suriyada vəziyyətin kəskinləşməsi Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlərin 
kəskinləşməsinə gətirib çıxarda bilər. Bu dövlətlərin Suriya münaqişəsi ilə bağlı mövqeylərinə 
aydinlıq gətirdikdə biz onların hər birinin özlərinin maraqlarından çıxış etdiyini görərik. 

Türkiyənin mövqeyinə gəldikdə Türkiyə Suriyada hərbi əməliyatlar keçirməsi Türkiyə ABŞ 
münasibətlərinin daha da kəskinləşməsinə gətirib çıxartdığını görərik. Türkiyə Suriyada əsas 
oyunçulardan biridir. Türkiyə kürdlərə qarşı daha doğrusu desək Suriyanın şimalında kürdlərə qarşı 
vuruşur. O Azad Suriya Ordusuna, kürd olmayan müxalifət qüvvələrinə dəstək verir. Türkiyənin 
məqsədləri də burada acıq aydın sezilir. Türkiyə öz ərazisində terror əmələrində günahlandırılan 
İslam dövlətini və digər islam yönümlü ekstremist qruplarını məhv etməy niyətindədir. Burada əsas 
məqsəd regionda olan kürdlərin mövqeylərinin zəiflədilməsidir çünki Türkiyə Suriyada vətəndaş 
müharibəsində kürdlərin ugurlarının Türkiyədə olan kürdlərə impuls verəcəyindən ehtiyatlanır. 
Bunu həmçinin Türkiyənin Suriyanın gələcəyinin müəyyən edilməsi kimi qiymətləndirmək kimi də 
olar. Türkiyənin Suriyada yaranmış vəziyyətlə bağlı mövqeyi haqda onu qeyd etmək lazımdır ki, 
Türkiyənin suriyada apardığı hərbi əməliyyatlar bir neçə məqsəd daşıyır. Burada məqsəd nəinki 
İslam dövlətinə qarşı mübarizə eyni zamanda da digər islam yönümlü ekstremist qruplaşmalarına 
qarşı mübarizədir. Bundan əlavə türkiyə suriyada kürdlərə qarşı vuruşur.Türkiyə suriyadakı 
kürdlərin türkiyədəki kürdlərə dəstək verməyindən ehtiyat edir. 

Regionda öz gücü ilə aparıcı qüvvəyə çevrilən digər bir güclü dövlət Rusiyadır. Rusiya 
Suriyada hər zaman pravoslav xristianlarını qoruyub və onlara dəstək verib. Bu belədə olmalıdır 
çünkü bu Rusiyanın ən ənəvi mövqeyidir. Bu mövqeyin tarixi XVIIII-cu əsrə gedib çıxır. Buna 
Suriyaya patriarxı Kirilin səfərini misal gətirmək olar. Rusiya patriarxı Kiril 12 noyabrda Suriyada 
Suriyanın baş naziri Adel Səfərlə görüşüb (2-4-1) . Rusiyanın Suriyada müharibəyə cəlb edilməsi 
Rusiyanın sınağa cəlb edilməsi kimi qələmə verilməlidir. Rusiya Gürcüstanda sınağa çəkildiyi kimi 
Suriyada da güclü dövlətlərin sınaq mənbəyinə çevrilib. Bu sınağın məqsədi Rusiyanı öz dostunu, 
müttəfiqini qoruyub qoruya bilməyəcəyini yoxlamaqdır. Əgər Rusiya Suriyada öz mövqeyini 

qoruyub saxlaya bilərsə onda SSRİ-i dönəmində itirilmiş bütün mövqeylərini qaytara bilər. Rusiya 
Suriyada Bəşər Əsədə dəstək verir. O Əsəd ordusunu müasir silahlarla təhciz edir. Bundan əlavə 
Rusiya diplomatiya sahəsində də Suriyaya yardım edir. O BMT-də birbaşa Suriyanı dəstəkləyir. 

Regionda digər oyunçu olan böyük dövlətlərdən biri hesab edilən ABŞ-ın maraqlarına nəzər 
yetirsək görərik ki, ABŞ-da burada iştirakı təsadüfü deildir. Onun birinci məqsədi Rusiyanın 
regiondan sıxışdırıb cıxarmaqla Bəşər Əsəd rejiminin mövcudluğuna son qoymaqla yanaşı İslam 
Dövlətinə qarşı mübarizədir. Bununla yanaşı hər il BMT-nin rəhbərliyi ilə suriya höküməti ilə 
suriya müxalif qüvvələri arasında keçirilən sülh naminə danışıqlar ABŞ hökuməti tərəfindən 
dəstəklənir. 2012-ci ildən bu günkü günə qədər keçirilən danışıqlar zamanı tərəflər arasında heç bir 
nəticə əldə olunmamışdır. Bununla yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2014-cü ilin sonlarından 
başlayaraq ABŞ 60-a yaxın dövlətdən ibarət beynəlxalq koalisiyaya başcılıq edir. 

İranın mövqeyi suriyayla baglı haqda danışdıqda ilk növbədə İran Suriya münasibətlərinin 
tarixçəsinə haqqında qeyd etmək lazımdır. Belə ki, İran İrak müharibəsi dövründə Suriya İranını 
tərəfini tutmuşdur. Onların hər ikisi strateji alyans yaratmışdırlar. Bu öz növbəsində İrakı və digər 
ərəb dövlətləri üçün xoşa gəlməz bir hal yaratmışdır. İranla Suriya keçmiş prezident Səddam 
Hüseynə qarşı düşmənçilik mövqeyindən çıxış edirdilər. Eyni zamanda onların hər ikisi ABŞ və 
İsrailin yürütdüyü siyasətə qarşı çıxış edirdilər. Türkiyənin və ABŞ-ın mövqeyindən fərqli olsada 
Rusiyanın mövqeyi ilə üst üstə düşür. Rusiya Suriyada hərbi əməliyyatlara qoşulmazdan öncə İran 
Suriyanın yeganə müttəfiqi idi. İranın Yaxın Şərqdə Suriyadan başqa müttəfiqi yoxdur.İranın xarici 

siyasət üzrə baş məsləhətçisi Əli Əkbər Vəlayəti bildirmişdir ki, İran özünün strateji müttəfiqini 
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itirməyə hazır deil. Bəşər Əsədi və onun rejimini dəstəkləməklə İran Yaxın Şərqdə özünə İsrailə və 
Səudiyə Ərəbistana qarşı dura biləcək tərəfdaş qazanmış olur. 

Suriyada gedən müharibə şəraitində Rusiya tərəfi Türkiyə və İranın yardımı olmadan Suriyanı 
parçalanmadan xilas edə bilməzdir. Regionda gedən müharibə şəraitində qüvvələr balansını 
tarazlaşdırmaq üçün Rusiya bu iki güclü dövlətin yardımına ehtiyac duyurdu. Beləliklə Rusiya 
Suriyada bu iki dövlətin qismində özünə tərəfdaş qazandı. Bununla Bağlı Rusiya prezidenti V.Putin 
Soçidə üç dövlət başçılarının görüşü nəticəsində Rusiya prezidenti öz fikrini bildirmişdir. Oqeyd 
etmişdir ki, Rusiya, Türkiyə və İranın birgə səyləri Suriyanı parçalanmadan qorumuşdur (3-1-1). 

Bütün bunları nəzərə alaraq onu qeyd etmək vacibdir ki, Fars körfəzində baş verən 
müharibənin baçlandığı dövrdə Yaxın Şərqdə hərbi-siyasi iştirakdan imtina edən Sovet İttifaqı 
nəinki regionda həttda dünyada öz mövqeyini itirmiş oldu. V.Putinin hakimiyyətə gəlişindən sonra 
Rusiyanın xarici siyasət kursu yenidən Yaxın Şərqə üz tutmuş oldu. Prezident V.Putin tərəfindən 
aparılan siyasətinin istiqaməti onu göstərirki Yaxın Şərq regionunda istirakçı dövlətlər rusiyanın 
gücü ilə hesablaşmağa vadar olurlar. 

Bu gün Suriya ərazisi bir cox dövlətlərin silahlarının sinanmasının poligonuna cevrilmişdir. 
Bəşər Əsəd rejiminin mövcudluğu sual altında qalırdı. Onun rejiminin əleyhidarları Qərbdə kifayyət 
dərəcədədir. Eyni zamanda onun əleyhidarları ərəb dünyasında da kifayət dərəcədədir. Suriyada 
vətəndaş müharibəsinin bitməsinin müddəti dəqiq bilinmir. Ancaq əminliklə deyə bilərik ki, indiki 
rejim hələdə qorunub və mövcuddur. Vəziyyətin bele olmasına əsas faktor olan Rusiya amili 

əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Məhz Rusiyanın regionda iştirakı və onun qüvvələr balansına təsir 
etməsi Bəşər Əsəd rejiminin qorunub saxlanmasına gətirib cıxartdı. Rusiya regionda əhəmiyyətli 
qələbəyə nail oldu. Yaranmış müharibə şəraitində məhz Rusiyanın köməyi daha doğrusu desək 
Rusiyanın suriyaya yardımı həmçinin hərbi nöqteyi nəzərdən yardımı müharibənin gedişatına 
əhəmiyyətli dərəcədə təsir etmiş oldu. Raket əleyhinə müdafiyə sistemlərinin suriya ərazisində 
yerləşdirilməsi Suriya tərəfini xoşa gəlməz sürprizlərdən qorumuş oldu. 70-ci illərdə yaradılmış 
raket əleyhinə sistemləri əsasında yaradılan yeni raket əleyhinə müdafiə sistemləri suriyanı bugünkü 
düşmənlərdən qorumuş nail oldu. ABŞ-ın müttəfiqləri tərəfindən Suriya ərazisinə atılan 100 

raketdən 67-nin vurulması Rusiya raket əleyhinə olan müdafiə sisteminin effektiv işləməsinə dəlalət 
edir. Bu özü özlüyündə onu göstərmiş oldu ki, Suriya hava məkanı etibarlı şəkildə qorunur. Bir 
sözlə Suriya Yaxın Şərqdə Rusiyanın sonuncu istehkamıdır. Bu baxımdan Rusiya Suriyanı 
qorumağa borcludur. Regionda vəziyyəti kim əldə saxlamış olarsa bütün Yaxın Şərqdə onun 
idarəçiliyində olacaq. Bütün bu sadalananlardan əlavə onu da qeyd etmək lazımdır ki, Suriyanın 
coğrafi mövqeyi Rusiya və İran üçün əlverişlidir. Başqa sözlə desək Suriyanın əlverişli coğrafi 
mövqeydə yerləşməsi Rusiya və İrana birbaşa Aralıq dənizəcıxışına imkan yaratmış olur. Suriyanın 
Tartus şəhərində yerləşən rusiyanın hərbi bazası rusiyaya imkan yaradır ki onun Aralıq dənizinə 
cıxışına imkan yaransın bu isə öz nəvbəsində həm hərbi həmdə ticarət nöqteyi nəzərdən Rusiya 
üçün əlverişlidir. Bir sözlə əgər Rusiya regionda mövqeyini itirərsə onda o nəin ki, regionda hətda 
dünyada da qüdrətli dövlət statusunu itirmiş olacaq. Bundan irəli gələrək əminliklə qeyd etmək olar 
ki, yaranmış vəziyyətdə Suriyanın yeganə xilas yolu Rusiyadir. 
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MİLLİ TƏHLÜKƏSIZLİYİN PRİORİTETLƏRİ VƏ STRUKTURU İLƏ BAĞLI 

FORMALAŞMIŞ PARADİQMALAR 
Müəllif, məqaləsində, milli təhlükəsizliyimizin əsas aspektlərini sıralayır, onlar arasında 

qarşılıqlı əlaqəyə diqqət ayırır və təhlükəsizlik fenomeninin prioritetlər sistemini vurğulayır. 
Ümumiyyətlə, məqalənin əsas özəlliyi kimi, milli təhlükəsizlik problemlərimizin ümumiləş-

dirilməsini, bu problemlərlə bağlı müəllifin özünəməxsus, maraqlı fikirlərini qeyd edə bilərik. 

Açar sözlər: milli təhlükəsizlik, xarici siyasət, doktrina, konsepsiya, informasiya təhlükəsizliyi, 
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FORMALIZED PARADIGIONS ON PRIORITIES AND  
STRUCTURE OF NATIONAL SECURITY 

The author lists the main aspects of national security, draws attention to the interaction be-

tween them and emphasizes the system of priorities for the phenomenon of security in his article. In 

general, we could note that the main feature of the article is the generalization of national security 

problems and the author's unique ideas about them. 

Key words: national security, foreign policy, doctrine, information security, demographic 

problems, ecological security, concept, demographic problems, relations. 

 

Milli təhlükəsizliyin daxili və xarici aspektlərinin təhlili, milli maraqlar konsepsiyası bu 
fenomenin prioritetlərini və bu prioritetlər arasında qarşılıqlı əlaqəni müəyyən etməyə imkan verir. 
Milli təhlükəsizliyin prioritetlər sistemini belə sıralamaq olar : 

a) Şəxsiyyətin təhlükəsizliyi 
b) Cəmiyyətin təhlükəsizliyi 
c) Dövlətin təhlükəsizliyi 
Təhlükəsizliyin qeyd etdiyimiz üç prioriteti demək olar ki, bütün dövlətlər üçün xarakterik 

haldır. Bununla belə, milli təhlükəsizliyin prioritetlər sistemində onların əhəmiyyəti dövlətlərə görə 
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fərqlənir. Dövlətlərin mahiyyəti, onların siyasi – mədəni səviyyələri bu prioritetlərdən birini 
digərindən önə çıxardır. Milli təhlükəsizliyin prioritetlər iyerarxiyasında üç komponentin 
sıralanması və vacibliyi ölkələrin malik olduğu siyasi sistemlərindən asılıdır. 

Bu asılılığın mövcudluğunu dövlətlərin və rejimlərin tarixi modellərinə istinad etməklə də 
təsdiq edə bilərik. Fransaya XVII – ci əsrin ikinci yarısında hökmranlıq etmiş XIV Lüdovikin 
məşhur “dövlət mənəm“ ifadəsi onu nəzərdə tuturdu ki, milli – dövlət təhlükəsizliyinin bütün 
mexanizmləri dövlətin ali simvolu kimi hökmdarın qorunması ətrafında təmərgüzləşməlidir. Belə 
olan halda, yəni despotik rejimlərdə, təbii ki, cəmiyyətin və yaxud şəxsiyyətin təhlükəsizliyi 
prioritet ola bilməz. Hər şeydən əvvəl, belə dövlətlərdə, şəxsiyyətin və cəmiyyətin maraqları, 
hakimiyyətin bütün mexanizmlərini əlində cəmləşdirmiş hökmdarın maraqları ilə müqayisə də 
əhəmiyyətsiz olur. İngilis filosofu və siyasətçisi C.Lokk yazır : “ Tiraniya hakimiyyəti öz 
təbəələrinin maraqları üçün deyil, şəxsi maraqları üçün istifadə edir. Tiranın fəaliyyəti xalqın 
təlabatının ödənməsinə deyil, özünün doymaq bilməyən eqoistik istəklərinin reallaşdırılmasına 
yönəlir“(1, s. 26). Bəzi hallarda elmi ədəbiyyatda milli təhlükəsizlik anlayışı yanlış olaraq dövlət 
təhlükəsizliyi anlayışı ilə eyniləşdirilir. Belə olan halda, milli təhlükəsizlik dövlət təhlükəsizliyinin 
2 – ci dərəcəli elementinə çevrilir və millətin, cəmiyyətin maraqları hakim elitanın maraqları 
prizmasında dəyərləndirilir. Bir vacib məqam da qeyd olunmalıdır ki, Qərb siyasətşünaslığında 
“millət“ – “nation “ termini, “dövlət” – “state” terminindən fərqləndirilir. Beləliklə, Qərb elmi 
terminologiyasında doğru olaraq “milli təhlükəsizlik” dövlət təhlükəsizliyi kimi deyil, millətin, 
cəmiyyətin təhlükəsizliyi kimi başa düşülür. Dövlət yalnız cəmiyyətin effektiv idarə edilməsi, onun 
firəvanlığını, təhlükəsizliyini təmin edən, beynəlxalq arenada millətin təmsilçiliyini həyata keçirən 
mexanizm kimi qəbul edilməlidir. Dövlət mexanizmi olmadan cəmiyyət öz maraqlarını, 
təhlükəsizliyini, beynəlxalq münasibətlərdə iştirakını təmin edə bilməz. Belə demək mümkündürsə, 
dövlətə son məqsəd kimi deyil, cəmiyyətin həyati vacib maraqlarını təmin edən vasitə kimi 
baxılması daha doğru olardı. 

Bu məntiqdən çıxış edərək qeyd etmək olar ki, dövlətin və cəmiyyətin təhlükəsizliyini 
müqayisə edərkən üstünlük cəmiyyətin təhlükəsizliyinə verilməlidir. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, 
dövlətin özü cəmiyyət daxilində fərdlərin qarşılıqlı anlaşması nəticəsində yaradılır. İ.Tışeçki yazır : 
“ Dövlət və milli təhlükəsizlik arasında belə bir formul mövcuddr : milli təhlükəsizliyə təhdid 
yaranarsa deməli dövlət təhlükəsizliyi də təhlükə altındadır. Bunun əksi mümkün deyil “(2, səh. 
49). 

Hərtərəfli inkişaf etmiş, normal təkamül prosesini keçən cəmiyyətlərdə insanın, cəmiyyətin və 
dövlətin təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlik kontekstində üst – üstə düşür və bir – birini tamamlayır. 
Belə olan halda, milli təhlükəsizliyin əsas prioritetləri arasında olan fərqlər minimuma enir. Bunun 
üçün isə ilk növbədə cəmiyyətin demokratik inkişafının yüksək səviyyədə olması zəruridir. Totalitar 
rejimlərdə milli təhlükəsizlik maraqları tam olaraq hakim rejimin maraqlarına tabe etdirilir. 
Demokratik ölkələrdə isə bu mümkün deyil. Qərbin demokratik cəmiyyətlərində dövlət öz 
maraqlarını cəmiyyətin maraqlarına tabe etdirir. Dövlətin fəaliyyətinin bütün sahələrinə müxtəlif 

institutlar vasitəsi ilə cəmiyyət tərəfindən nəzarət edilir. N.Kosolapovun fikrincə milli 
təhlükəsizliyin prioritetlər iyerarxiyası belə olmalıdır : 1) cəmiyyətin təhlükəsizliyi 2) şəxsiyyətin 
təhlükəsizliyi 3) dövlətin təhlükəsizliyi(3, səh. 41). 

Burada toxunulması zəruri olan daha bir vacib məsələ şəxsiyyətin təhlükəsizliyi problemidir. 
Dövlətin, cəmiyyətin daxili və xarici təhlükəsizliyinin əsasında vətəndaşın fəaliyyəti dayanır. 
Cəmiyyətin və dövlətin inkişafı fərdin inkişafından ayrı ola bilməz. Cəmiyyətin maraqları onda 
daha fundamental ola bilər ki, o həmin cəmiyyəti təşkil edən fərdlərin maraqlarına əsaslansın. 
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Y.Rıjov şəxsiyyətin təhlükəsizliyinə üstünlük verərək qeyd edir : “Milli təhlükəsizlik haqqında 
danışarkən o belə bir iyerarxiyaya malik olmalıdır : 1) şəxsiyyətin təhlükəsizliyi 2) cəmiyyətin 
təhlükəsizliyi 3) dövlətin təhlükəsizliyi “(4, səh. 54). 

Milli təhlükəsizliyin prioritetlər sistemini və struktur elementlərini tədqiq edərkən diqqət 
yönəldilməli olan əsas əsaspektlərdən biri də milli maraqlar kateqoriyasıdır. Milli maraqlar özündə 
ölkənin siyasi, fiziki bütövlüyünü, təhlükəsizliyini, hərtəfli inkişafını, yerləşdiyi və yaxud dünyanın 
müxtəlif regionlarında iqtisadi, siyasi, hərbi, mədəni – idealoji və s. məqsədlərini birləşdirir. Milli 
maraqlar anlayışının ayrı – ayrı dövlətlər üçün ümumi və spesifik cəhətləri var. Hər bir ölkə gücünə, 
potensialına, mahiyyətinə, geopolitik mövqeyinə və statusuna görə özünün milli maraqlarını 
formalaşdırır. Bu baxımdan böyük dövlətlə kiçik dövlətin milli maraqları arasında fərqləri başa 
düşmək olar. Məsələn, dünyanın ən böyük siyasi, hərbi, iqtisadi gücü olan ABŞ – ın milli 
maraqlarının olduqca geniş aspekti var. Bura həm ölkənin qlobal və regional siyasi, hərbi – strateji, 

iqtisadi, geosiyasi maraqları, həm də bölüşdüyü və dünyada yaymağa çalışdığı dəyərlər daxildir. 
Amerikan tədqiqatçılar W.Perry və A.Carter Birləşmiş Ştatların milli maraqlarına, təhlükəsizliyinə 
təhdidləri belə qruplaşdırır : a) ölkənin mövcudluğuna, yaşamasına olan birbaşa təhdidlər. Vaxtı ilə 
Sovet İttifaqı bizə belə təhlükə yaradırdı. b) maraqlarımıza (mövcudluğumuza deyil) olan təhdidlər 
– Şimali Koreya, İran kimi. c) Birləşmiş Ştatların maraqlarına birbaşa deyil dolayı təsir edən 
faktorlar. Kosovada, Bosniyada, Somalidə, Haitidə və s. ölkələrdə olan münaqişələri bura aid etmək 
olar. 

Qeyd edək ki, hal – hazırda Birləşmiş Ştatların xarici siyasətində c kateqoriyasına daxil olan 
faktorlar dominantlıq edir. Milli maraqlarla bağlı başqa bir misala baxaq. Azərbaycan 
Respublikasının milli təhlükəsizlik haqqında qanununda milli maraqlarımız belə müəyyən edilir – 

dövlət müstəqilliyinin və ərazi bütövlüyünün qorunması, sərhədlərinin toxunulmazlığı, xalqın 
vahidliyinin qorunub saxlanması, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, insan hüquq – 

azadlıqlarının təmin edilməsi, qlobal və regional təhlükəsizliyə töhvə vermək üçün beynəlxalq 
inteqrasiya proseslərində iştirak edilməsi, bazar iqtisadiyyatının inkişafı, təbii sərvətlərdən tam 
səmərəli istifadə edilməsi, davamlı iqtisadi inkişaf, dünya azərbaycanlılarının bölüşdüyü dəyərlərə 
əsaslanan milli özünəməxsusluğun və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan xalqının 
mədəni – tarixi irsinin və mənəvi dəyərlərinin qorunması və s. 

Milli təhlükəsizliyin əsasları o zaman möhkəm və uzunmüddətli ola bilər ki, şəxsiyyətin təbii, 
vətəndaş hüquqları, azadlıqları, mülkiyyət toxunulmazlığı və s. dövlət tərəfindən təmin olunsun. 
Beləliklə, milli təhlükəsizlik haqqında danışarkən hər şeydən əvvəl nəzərə almalıyıq ki, cəmiyyət və 
dövlət məhz fərdlərin təşəbbüsü ilə yaradılır və ilk növbədə də həmin fərdlərin təhlükəsizliyinə 
xidmət etməlidir. 

Dövlətin və cəmiyyətin mövcudluğunu təmin edən milli təhlükəsizlik, bir çox elementləri 
özündə birləşdirməklə mürəkkəb struktura malikdir. Milli təhlükəsizliyin əsas struktur elementləri 
aşağıdakılardır : 

1) siyasi təhlükəsizlik 

2) hərbi təhlükəsizlik 

3) iqtisadi təhlükəsizlik 

4) informasiya təhlükəsizliyi 
5) mədəni, ideoloji təhlükəsizlik 

6) ekoloji təhlükəsizlik 

Göstərilən elementlərin hər biri istənilən dövlətin fəaliyyətinin mühüm sahəsini əhatə edir. 
Eyni zamanda, qeyd etmək lazımdır ki, bu elementlər arasında təbii, qarşılıqlı əlaqə və asılılıq var. 
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Bu elementlərdən birinin nəzərə alınmaması, digər elementləri də deqredasiyaya məruz qoya bilər 
və bütövlükdə, milli təhlükəsizlik sistemində böyük boşluq yaradar. Buradan belə bir nəticə çıxarda 
bilərik ki, hər hansı dövlətin milli təhlükəsizlik sisteminin effektiv olması qeyd etdiyimiz 
elementlərdən birbaşa asılıdır. 

Siyasi təhlükəsizliyin müəyyənləşməsi ilə bağlı bir neçə yanaşma mövcuddur. Tədqiqatçıların 
mühüm hissəsi siyasi təhlükəsizliyi mövcud konstitusiya quruluşunun, eyni zamanda da siyasi – 

sosial sabitliyin qorunması kimi dəyərləndirir. Digər tədqiqatçılar isə, siyasi təhlükəsizliyi 
demokratik dəyərlərin və mövcud dövlət hakimiyyəti sisteminin qorunmasına yönələn siyasət kimi 
qiymətləndirir(5, səh 69). 

Siyasi təhlükəsizlik – elə tədbirlər sistemidir ki, ölkənin, xalqın, cəmiyyətin, insanın 
maraqlarına zərbə ola biləcək faktorları zərərsizləşdirir, eyni zamanda siyasi tənəzzülün və siyasi 
hakimiyyətin konstruktivlikdən çıxaraq dağıdıcı qüvvəyə çevrilməsinin qarşısını alır. 

Dövlətin siyasi təhlükəsizliyi onun siyasi suverenliyi ilə sıx bağlıdır. Siyasi suverenlik milli 
maraqların dövlətin bütün orqanlarının fəaliyyətində əks olunmasını təmin edir. Dövlətin 
beynəlxalq hüququn müstəqil subyekti kimi fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması, digər ölkələrin onun 
siyasi, iqtisadi inkişafına müdaxiləsi bütövlükdə dövlətin milli təhlükəsizliyinin zədələnməsinə 
səbəb olur. Belə olan halda, siyasi suverenliyin itirilməsi ölkənin milli təhlükəsizliyinin ciddi 
böhranı ilə nəticələnir. Məsələn, Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
nəticələri yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyünün pozulması deyil, həm də ərazilərimizn müəyyən 
hissəsi üzərində siyasi suverenliyimizin ciddi zədələnməsidir. 

Siyasi təhlükəsizliyin kriteriyaları aşağıdakılardır : 
- vətəndaşların siyasi hüquq və azadlıqlarının təminatı səviyyəsi 
- siyasi müxalifətin mövcudluğu 

- dövlət idarəetmə orqanlarının milli maraqlara sadiqliyi 
- dövlətin siyasi nüfuzu və geopolitik statusu 

- dövlət idarəetmə sisteminin effektivliyi 
- zaman – zaman meydana çıxan böhranların neytrallaşdırılması 
- xalqın hakimiyyətə könüllü, geniş dəstəyi 
- optimal siyasi sabitlik, daxili və xarici investisiyaların yüksək səviyyədə olması 
Hər hansı dövlətdə bu kriteriyaların mövcudluğu siyasi təhlükəsizliyin təmin olunması və 

yaxud da siyasi təhlükəsizliyə yönələn təhdidlərin maksimal səviyyədə aradan qaldırıldığı anlamına 
gəlməlidir. V.Serebryannikov («  »,   № 1, 1997) 
qeyd edir ki, siyasi təhlükəsizliyə təhdidləri 3 qrupa ayırmaq olar : 1) siyasi sahəyə ictimai həyatın 
digər sahələrindən yönələn təhdidlər 2) xaricdən qaynaqlanan təhdidlər 3) siyasi sahənin daxilində 
meydana gələn təhdidlər. 

Siyasi təhlükəsizlik sisteminin bir çox tarixi növləri var : 
1) Cəza – repressiv 

2) Məcburi – qoruyucu : - bu iki növ hakim elitaların təhlükəsizliyinin təminatına yönəlir 
3) Leqal prosedurlara, qeyri – hərbi metodlara əsaslanan demokratik olan 

Hərbi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin xarakterini müəyyən edən əsas elementlərdən biridir. 
Şübhəsiz, ən sülhpərvər dövlətin belə, öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün 
silahlı qüvvələrə malik olmasına ehtiyacı var. Hərbi təhlükəsizlik – milli təhlükəsizliyin elə 
aspektidir ki, dövlətin hərbi gücdən istifadəsini nəzərdə tutur. Beləliklə, hərbi təhlükəsizlik dövlətin 
hərbi vasitələrlə milli təhlükəsizliyinə yönələn təhdidləri aradan qaldırmaq qabiliyyətidir. 

Milli təhlükəsizliyin digər vacib elementi iqtisadi təhlükəsizlikdir. K.Heydərovun fikrincə, 
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iqtisadi təhlükəsizlik aşağıdakı faktorlardan asılıdır : 
- ölkənin siyasi – iqtisadi strategiyaya malik olması 
- dövlətin iqtisadi “açıqlıq“ səviyyəsi 
- dövlətin iqtisadi və intellaktual potensiyalının düzgün qiymətləndirilməsi 
- özəl mülkiyyət, daxili və xarici investisiya 

- özəlləşdirilmə qanunu çərçivəsində iqtisadi təhlükəsizliyin dəqiq qiymətləndirilməsi 
- milli sərvətlərdən istifadənin orta göstəricisi 
- intellektual mülkiyyətin qorunması və inkişaf etdirilməsi 

- ekologiya 

- ölkənin daxilində siyasi vəziyyət 
- inkişafın prioritet istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi 
- elm və texnologiya 

- sənaye məhsullarının istehsalı 
- inteqrasiyanın səviyyəsi 
Beləliklə, iqtisadi təhlükəsizlik – ölkə iqtisadiyyatında milli səviyyədə sosial, iqtisadi, siyasi, 

hüquqi, mədəni, psixoloji komponentlərin inkişafını təmin edən tədbirlər sistemidir. 
Müasir dünyada, informasiya texnologiyalarının, elmin sürətli inkişafı, informasiya axınının 

güclənməsi informasiya təhlükəsizliyini milli təhlükəsizliyin əsas aspektlərindən birinə 
çevrilməsinə səbəb olmuşdur. 

N.N.Potrubaçın fikrincə informasiya təhlükəsizliyi özündə cəmiyyətin, şəxsiyyətin və dövlətin 
informasiya resurslarının qorunması, neqativ informasiyaların cəmiyyətin və insanların 
düşüncəsinə, psixikasına təsirinin qarşısının alınması, informasiya müharibəsində adekvat 
addımların atılması kimi tədbirləri birləşdirir(6). 

Dövlətin milli təhlükəsizliyinin digər vacib elementi onun mədəni – ideoloji təhlükəsizliyidir. 
Burada əsas məqam milli mədəniyyətin qorunması və inkişaf etdirilməsi problemi,cəmiyyətin 
mədəni özünəməxsusluğunun mühafizə edilməsidir. 

İstənilən cəmiyyətdə, özünün uzunmüddətli tarixi inkişafı nəticəsində ümumi adət - ənənələr, 
dəyərlər formalaşır. Milli adət - ənənələr, dəyərlər sistemi cəmiyyətin mənəvi – ideyaloji bazasının 
qurulmasını təmin edir. Məhz bu faktor cəmiyyəti dağıdıcı proseslərdən və parçalanmadan qoruyur. 

Son zamanlar ekoloji təhlükəsizliklə bağlı problemlər də kifayət qədər aktuallaşmaqdadır. 
Mədəni – idealoji təhlükəsizlik cəmiyyətin mənəvi sağlamlığı ilə bağlıdırsa, ekoloji təhlükəsizlik də 
cəmiyyətin fiziki sağlamlığını təmin edir. İstənilən dövlət vətəndaşlarının təmiz mühitdə 
yaşamasında və fiziki sağlamlığında maraqlıdır. 

Ekoloji təhlükəsizlik problemi həm də transmilli xarakter daşıyır, dövlətin digər dövlətlərlə və 
beynəlxalq hüququn subyektləri ilə əməkdaşlığını zəruri edir. Dövlətin ekoloji təhlükəsizliyin 
təminatı istiqamətindəki fəaliyyətinə həm effektiv qanunvericilik bazasının hazırlanması (daxili və 
beynəlxalq), həm də çoxtərəfli əməkdaşlıq proseslərində iştirakı daxildir. 

Bütün bunlarla yanaşı, ekoloji problemlərin həlli zərurəti həm də dövlətdən cəmiyyətdə ciddi 
informasiya siyasətini aparmağı tələb edir. Bura əhalinin məlumatlandırılması, insanlar arasında 
ekoloji mədəniyyətin formalaşdırılması istiqamətində təbliğatın aparılması,ekoloji hərəkatların 
yaradılması və s. daxildir. 
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TÜRKİYƏ – AVROPA İTTİFAQI MÜNASİBƏTLƏRİNİN MÖVCUD DURUMU 

Məqalədə Türkiyə- Avropa İttifaqı münasibətlərində ortaya çıxan problemlərdən bəhs edilir. 
Türkiyənin bu quruma üzvlüyü məsələsi hələ təşkilatın yeni yarandığı dönəmdə gündəmə gəlmişdir. 
Türkiyənin təşkilata üzvlüyünü əngəlləyən müxtəlif səbəbləri mövcuddur. Türkiyənin Avropa 
İttifaqına üzv olmasının bir üstünlüyü isə İttifaq üzvləri üçün yeni bir bazarın açılmasıdır ki, bunun 
da iqtisadi səmərəliliyi şübhə doğurmur. Türkiyənin bu quruma üzv olması Avropa İttifaqı, eləcə də 
bütün Qərb üçün geostrateji əhəmiyyət daşıyır. Lakin Aİ Türkiyəni öz sıralarına qəbul etmək 
fikrindən uzaqdır. 

Açar sözlər: Türkiyə, Avropa İttifaqı, NATO, Gömrük Birliyi, PKK 
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CURRENT SITUATION OF TURKEY-EUROPEAN UNION RELATIONS 
In article are considered. the problems which have arisen between Turkey and the European 

Union The question of the entry of Turkey into this organization had risen on the agenda even from 

the moment of creation of European Economic Community. Several reasons are available to the the 

hindering for acceptance Turkey in the EU. One of the main reasons for the Union is the new mar-

kets which will be open and doesn't raise doubts in their efficiency. Membership of Turkey in the 

EU carries a strategic importance for all West. However the EU is far from a thought of accession 

of Turkey in the ranks 

Key Words Turkey, Europezn Union, NATO, Customs union, KWP 
 

Aprel ayının 14-də Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü üçün rəsmi müraciətinin 31 ili tamam 
olur. Bu müddət ərzində təşkilata 15 yeni üzv qəbul edilmiş, 4 ölkə əlavə namizəd olmuş, digər 4 
ölkənin isə namizədliyi gündəmə gəlmişdir. 

Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü məsələsi bu gün Avropa məkanında gedən 
diskussiyaların məhək daşını təşkil edir. Tarixə nəzər salsaq, görərik ki, Türkiyənin bu quruma 
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üzvlüyü məsələsi hələ təşkilatın yeni yarandığı dönəmdə, 1959-cu ildə onun Avropa İqtisadi 
Birliyinə ortaqlıq məqsədilə rəsmi müraciət etməsi ilə gündəmə gəlmişdir. 1963-cü ildə imzalanan 
Ankara müqaviləsi ilə Türkiyə ilk mərhələni keçərək təşkilata ortaqlığa qəbul edildi. 1980-ci illərdə 
ölkədə baş verən dövlət çevrilişi münasibətlərdə durğunluq yaşatsa da, 1983-cü ildə çoxpartiyalılığa 
keçid müzakirələri canlandırdı. 14 aprel 1987-ci ildə isə Türkiyə rəsmi olaraq təşkilata üzvlük üçün 
müraciət etdi. [1,s,177] Üzvlüyün ilk mərhələsi olan Gömrük birliyinə 1996-cı ildə daxil olan 
Türkiyənin üzvlük məsələsi 2000-ci ildə aktivləşməyə başladı. 2004-cü ildə təşkilat daxilində qəbul 
edilən qərar müzakirələrə 2005-ci ildən başlanılması üçün yaşıl işıq yandırdı. Lakin təəssüflər olsun 
ki, bu günə qədər bu istiqamətdə real irəliləyiş əldə edilməmişdir. [2] 

O zaman belə bir sual ortaya çıxır: 31 il ərzində Türkiyənin təşkilata üzvlüyünü əngəlləyən 
əsas faktor nə olmuşdur? Təbii ki, bunun müxtəlif səbəbləri mövcuddur və onları aşağıda bir-bir 

sadalayacağıq. Lakin, fikrimizcə, bu məsələdə ən önəmli faktor dünya düzəninin dəyişməsi və bu 
zaman lider dövlətlərin yeni maraqları oldu. 

Beynəlxalq münasibətlər sisteminə nəzər salarsaq, aydın şəkildə görə bilərik ki, bir birinə qarşı 
dayanan ikiqütblü sistem dönəmində Türkiyə öz səmimiyyətini və sədaqətini ortaya qoyaraq, Qərb 
dünyası üçün totalitar sovet rejiminə qarşı "qalxan rolunu” oynamışdı. Təbii ki, Türkiyənin NATO-

ya bu qədər asanlıqla qəbul edilməsinin səbəbi də bu idi. Qərbə öz təhlükəsizliyini təmin etmək 
üçün bufer bölgə, "özlərindən olmayan özününkü” lazım idi: Ehtiyac yarandığı anda tam qətiyyətlə 
mübarizə aparacaq, lazım gələrsə də fəda ediləcək bir dövlət. Türkiyə isə bu missiyanı layiqincə 
yerinə yetirə bilərdi. Çünki Türkiyə dostluğa sədaqətli, qorxmaz, qəhrəman, rəşadətli, 16 imperiya 
yaratmış, 6 əsr imperiya yaşatmış bir millətin qurduğu və o dönəmdə haradasa bütün Şərqi 
Avropaya bərabər bir dövlət idi. 

Lakin Varşava blokunun çökməsi vəziyyəti dəyişdi. Artıq Rusiya NATO üçün təhlükə mənbəyi 
olaraq görünmürdü. Dolayısıyla da, Türkiyəyə ehtiyac qalmırdı. Ona görə də Türkiyənin üzvlük 
məsələsi uzandıqca uzandı. [4] 

İndi də gəlin Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlük məsələsində Qərbi qorxudan amillərə nəzər 
salaq və bu amillərə də avropalıların gözü ilə baxmağa çalışaq. Qərb bunu açıqca etiraf etməsə də, 
Türkiyənin islam kimliyinə sahib olması tərəddüdlərin ilk kateqoriyasında yer alır. Bu gün Avropa-

da yaşayan müsəlman immiqrantların həqiqətən də yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiyasında proble-

mlər yaşandığını görə bilərik. Bunu Fransada yaşayan Ərəblər, Almaniyada yaşayan Türklər üçün 
də qeyd etmək olar. Bu insanlar cəmiyyətə tam inteqrasiya olmaq əvəzinə, öz məhəllələrində kom-

pakt şəkildə yaşamağa üstünlük verir. Bir də nəzərə alsaq ki, Türkiyə üzv olduqdan sonra Avropaya 

mühacirət edənlərin əksəriyyəti Türkiyənin az inkişaf etmiş bölgələrində yaşayan, təhsil səviyyəsi 
nisbətən aşağı olan insanlar olacaq, vəziyyətin nə qədər mürəkkəb olması aydınlaşır. Qısacası, 
Avropa İttifaqı təşkilat daxilində "Clash of civilizations” yaşamaq istəmir. [7] 

Qərbi təlaşa salan ikinci məqam iqtisadi yükdür. Haradasa bütün Şərqi Avropaya bərabər olan 
Türkiyə Avropa İttifaqı üçün ağır maliyyə xərcləri mənasını verir. Ölkənin yüksək həcmdə investis-

iya tələb edən az inkişaf etmiş bölgələri mövcuddur. Bu cür böyük dövlətlərdə isə gələcəkdə iqtisa-

di böhran yaranarsa, onun təsiri bütün təşkilat üzvlərini əhatə edə bilər. 
Avropa İttifaqının ehtiyat etdiyi üçüncü məqam daha çox geosiyasi təmayüllüdür. Bu gün 

təşkilat daxilində də müəyyən bölünmələr vardır. İttifaqın ən güclü üzvlərindən olan Fransa və 
Almaniya cütlüyü daha çox müstəqil Avropa İttifaqı görmək niyyətindədirlər. Digər güc olan 
İngiltərə isə Avropa məkanını Transatlantik komponenti kimi təsəvvür edir. Bu baxımdan, 
Türkiyənin təşkilata üzv olacağı təqdirdə İngiltərənin yanında yer alması təşkilatı iflic edə bilər, 
çünki Fransa və Almaniya İngiltərəyə qarşı müqavimət göstərdikləri halda, Türkiyənin dəstəyini 
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almış İngiltərənin qarşısında aciz qala bilər. Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyünün daha çox 
ABŞ tərəfindən dəstəklənməsi bu nəzəriyyənin tərəfdarlarının haqlı olduğuna dəlalət edir. Lakin 

Avropa İttifaqı yanılır və fərqində deyil ki, onun ən böyük itkisi elə Türkiyənin quruma üzv 
olmaması ilə başlayır. [6] 

Əgər Türkiyə quruma üzv olarsa, Qərb beynəlxalq aləmdə formalaşmaqda olan 
sivilizasiyalararası toqquşma nəzəriyyəsinin əsassız olduğunu isbat etmiş olacaq. O, Avropanın bir 
xristian klubu olmadığını, demokratiyanın, insan hüquqlarının, ədalətin universal dəyər olaraq 

mənimsənilməsinin üstünlüyünü sərgiləmiş olacaq və isbat edəcək ki, Avropa İttifaqı həqiqətən də 
bu dəyərlərə sadiq olan insanlar üçün heç də əlçatmaz deyildir. Bu da Türkiyənin qonşuluğunda 
yerləşən region dövlətləri üçün nümunə təşkil edərək, yuxarıda qeyd edilən universal dəyərlərin özü 
özlüyündə təntənəsinə rəvac verəcəkdir. Regionda isə etimad atmosferi yaranacaqdır. 

Türkiyənin quruma üzv olması Avropa İttifaqının Türkiyə vasitəsilə Yaxın Şərqdə yerləşən 
müsəlman, eləcə də Mərkəzi Asiyada yerləşən Türkdilli ölkələr ilə münasibətlərinə ciddi şəkildə 
müsbət təsir edə bilər. Bu da həm təşkilatın o regionlarda nüfuzunun yüksəlməsinə, həm də bu 
ölkələrin universal dəyərləri mənimsəməsinə möhkəm zəmin yaradacaqdır. 

Türkiyənin Avropa İttifaqına üzv olmasının digər bir üstünlüyü isə İttifaq üzvləri üçün yeni bir 
bazarın açılmasıdır ki, bunun da iqtisadi səmərəliliyi şübhə doğurmur. Bu bazar sənayedən kənd 
təsərrüfatına, oradan isə xidmət sektoruna qədər bütün sahəni əhatə edir. [3] 

Avropa Parlamenti (AP) Türkiyənin Aİ-yə üzvlüyə qəbul olunması barədə 3 oktyabr 2005-ci 

ildə başlamış danışıqları dondurmağı tövsiyə edən qərar qəbul etdi. AP-ın 37 deputatı əleyhinə 
olmaqla və 107-si bitərəf qalmaqla 479 parlamentarın dəstəyi ilə qəbul edilmiş sənəd hüquqi 
qüvvəyə malik olmasa da, Aİ liderlərinə siqnal kimi qiymətləndirilir. AP-da səsvermə 
keçirilməzdən əvvəl isə Türkiyə Prezidenti Pəcəb Tayyib Ərdoğan bəyan etmişdi ki, sözügedən 
qərarın Ankara üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. [10] 

2016-cı il iyulun 15-də baş vermiş dövlət çevrilişi cəhdindən sonra Aİ ölkələrinin Türkiyə 
rəhbərliyinin ünvanına tənqidi sərtləşməyə başladı. FETÖ terrorçu təşkilatının xarici qüvvələrin 
dəstəyi ilə hərbi çevrilişə əl atıb seçilmiş iqtidarı hakimiyyətdən kənarlaşdırmaq cəhdinin 
uğursuzluğu Türkiyə-Aİ münasibətlərində yeni ab-hava yaratdı. Doğrudur, Aİ-nin üzvləri arasında 
barmaqla sayılacaq qədər ölkə dövlət çevrilişi cəhdini pislədi, seçilmiş hökumətin yanında 
olduğunu bildirdi. Amma Türkiyə hökuməti dövlət orqanlarını FETÖ-çülərdən təmizləmək üçün işə 
başlayan kimi Avropanın siyasi dairələri və KİV-i həbs olunan qiyamçılara və onların tərəfdarlarına 
az qala qahmar çıxdı. Eyni zamanda ayrı-ayrı avropalı siyasətçilər və media orqanları dövlət 
çevrilişi cəhdini Türkiyə hökuməti tərəfindən hazırlanmış ssenari kimi təqdim edirdi. Guya ki, 
iqtidar bu yolla müxalifəti sıradan çıxarmaq məqsədi güdürdü. Şübhəsiz, Avropa ictimaiyyətinə 
sırınan bu cür cəfəng təsəvvür Türkiyə hökumətini gözdən salmağa hesablanmışdı. Bu 
kampaniyanın davamı kimi Avropa KİV-i Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğanın mənfi imicini 
yaratmaq üçün onun guya demokratik idarəçilikdən uzaqlaşdığını, özünü diktator kimi apardığını 
iddia edirdi.  

Məlum olduğu kimi, dövlət çevrilişi cəhdindən sonra Türkiyənin bütün ərazisində fövqəladə 
vəziyyət elan edildi. [5] 

FETÖ və onunla əməkdaşlıq şəraitində olan PKK, PYD, İŞİD kimi terrorçu təşkilatlarla qəti 
mübarizə başladı. Ötən müddət ərzində on minlərlə fətullahçı həbs olunmuş, yaxud vəzifələrindən 
azad edilmiş, ölkənin çənub-şərqində səngərlənmiş PKK terrorçuları və onları dəstəkləyən ünsürlər 
zərərsizləşdirilmişdir. Əməliyyat hələ də davam edir, çünki ölkəni təhdid edən terrorun kökü hələ 
kəsilməyib. 
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Nə qədər təəccüblü olsa da, Aİ dairələri indi də Türkiyə hökumətinin gördüyü tədbirlərdən 
“narahatlıq” hissi keçirir. Bəs avropalı cənabları “narahat edən” nədir? Guya ki, Ankara insan 
hüquqlarını pozub Avropa dəyərlərindən kənara çıxır, mətbuat azadlığının üstündən xətt çəkir və 
s. [4] 

Türkiyədə davam edən antiterror əməliyyatının gedişində terrorçu təşkilatları təbliğ edən 
kütəvi informasiya vasitələrinin fəaliyyəti dayandırılmış, onlarca jurnalist həbs olunmuşdur. Eyni 
zamanda PKK-nı açıq-aşkar dəstəkləyən, hətta terrorçulara silah daşıyan 10 deputat - HDP 

partiyasının üzvləri barəsində həbsqətimkan tədbiri seçilmişdir. AP iddia edir ki, guya hökumət ifrat 
addımlara əl atır. Axı sözügedən jurnalistlərin heç biri peşə fəaliyyətinə görə həbs olunmamışdır və 
bunun mətbuat azadlığı ilə əlaqəsi yoxdur! Eləcə də vəzifəsi qanunvericilik olan deputatın terrorçu 

təşkilatı təbliğ etməsi və ona dəstək verməsi heç bir qanuna sığmır! Görəsən, Avropanın hansısa 
ölkəsində KİV terroru təbliğ etsə, hökumət bunu mətbuat azadlığı kimi qəbul edər? Doğrudanmı, 
ABŞ 11 sentyabr terror aksiyalarını həyata keçirən “əl-Qaidə”ni tərifləyib təbliğ edən jurnalistin 
başını sığallayar? 

Aİ ölkələri həmişə terrorizmlə mübarizənin vacibliyini vurğulayır, amma söz işə keçəndə bu 
ölkələrin hökumətlərində səmimilik nəzərə çarpmır. Məsələn, PKK terrorçu təşkilatının tərəfdarları 
Avropada sərbəst gəzirlər, müvafiq dövlət orqanları isə onların fəaliyyətinə göz yumur. Türkiyə 
indiyədək Almaniyadan sübut-dəlillərlə təxminən 4500 PKK-çını təhvil verməyi tələb etmiş, ancaq 
onların heç birini geri ala bilməmişdir. Avropa Parlamentinin binasında Aİ-nin də terrorçu təşkilat 
kimi qəbul etdiyi PKK-nın “fəaliyyət”ini əks etdirən sərgi təşkil olunursa, burada səmimiyyətdən 
yox, yalnız ikili standartlardan söhbət gedə bilər. Avropa parlamentarları PKK-nın qanlı əməllərini 
“silahlı mübarizə” kimi qiymətləndirirlərsə, onların iş üzünü açmağa ehtiyac yoxdur. 

İş o yerə gəlib çatmışdır ki, AP Türkiyədə fövqəladə vəziyyət rejiminin ləğv olunmasını, 
həmçinin terrorizmlə mübarizə sahəsində qanunvericiliyi dəyişdirməyi tələb edir. Fransada da terror 
aktlarından sonra fövqəladə vəziyyət tətbiq olunmuşdur. Bəs niyə AP Fransa hökuməti qarşısında 
eyni tələb irəli sürmür? 

Sirr deyil ki, Türkiyə-Aİ münasibətləri elə əvvəldən səmimi xarakter daşımırdı. Aİ Türkiyəni 
öz sıralarına qəbul etmək fikrindən uzaqdır. Özləri də təkrar-təkrar bəyan edirlər ki, Türkiyə Aİ-nin 

üzvü olmayacaq. 

Türkiyə kimi, Aİ də yol ayrıcındadır. Münasibətlər pozulsa, hər iki tərəf itirəcək. Amma o da 
məlumdur ki, Aİ Türkiyənin yeganə seçimi deyil. [6] 

Məlum olduğu kimi, Türkiyə coğrafi mövqeyi etibarı ilə onsuz da bölgəsində strateji 
əhəmiyyətə malik bir ölkədir. Dünyanın ən böyük enerji tələbatı bazarlarından biri olan Avropaya 
olan yaxınlığı da Türkiyəni təbii qaz ticarətinin daha mühüm bir komponentinə çevirir. Son illərdə 
ev sahibliyi etməyə hazırlaşdığı TANAP və "Türk Axını" layihələrinin isə buradakı payı olduqca 
böyükdür. Bu layihələr Avropaya bir tərəfdən Türkiyə vasitəsilə qaz idxalını həyata keçirmək 
imkanı təqdim edir, digər tərəfdən də Türkiyə kimi sabit inkişaf edən, etibarlı bir ölkə ilə 

əməkdaşlıq qurmağa fürsət yaradır. 
Şərq-Qərb istiqamətli qaz axınını təmin edəcək TANAP və "Türk Axını" layihələri Türkiyə 

üzərindən Avropaya çatdırılan qazın həcmində müəyyən artım yaradacaqdır. Hesabatda hazırda 
Türkiyə üzərindən Avropa İttifaqına nəql olunan təbii qazın Aİ-nin ümumi qaz tələbatının 0,15 
faizini ödədiyi göstərilir. TANAP və "Türk Axını" layihələri fəaliyyətə başladıqda isə bu həcmin 
2,4 faizə yüksələcəyi bildirilir. Bu vəziyyətdə Türkiyə regionda qaz axınına istiqamət verən ölkə 
olaraq nəql olunan təbii qazın həcminin artması ilə strateji mövqeyini gücləndirəcək. [8] 

Hesabatda gözə çarpan digər bir məsələ isə Türkiyə və Aİ-nin yenilənə bilən enerji və enerji 
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səmərəliliyi sahəsindəki əməkdaşlıqlarının təbii qaz və elektrik enerjisi sektorlarındakı qədər inkişaf 
etməməsidir. İkitərəfli münasibətlərdə qurulacaq yeni əməkdaşlıq sahələrindən birinin yenilənə 
bilən enerji olmaması üçün mövcud vəziyyətdə heç bir səbəb yoxdur. Əksinə, hesabatda da qeyd 
edildiyi kimi, Avropa İnvestisiya Bankı, Avropa Komissiyası, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf 
Bankı kimi qurumların Türkiyədəki yenilənə bilən enerji və enerji səmərəliliyi layihələrini maliyyə 
dəstəyi ilə təmin etmək imkanları olduqca böyükdür. [8] 

Və ən nəhayət, Türkiyənin bu quruma üzv olması Avropa İttifaqı, eləcə də bütün Qərb üçün 
geostrateji əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, bu gün dünyanın təkqütblülüyünə beynəlxalq aləmdə 
etirazlar və reaksiyalar özünü büruzə verir. Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, BRİCS kimi yeni bloklar 
yaranır ki, bunlar Qərb üçün alternativ təşkil edir. Türkiyənin Avropa İttifaqına qəbul edilməməsi 
halında, həmin bloklara meyl edə biləcəyi ehtimalı böyükdür və iqtisadi, hərbi, demoqrafik və 
geosiyasi gücə malik olan Türkiyənin bu kimi dövlətlərlə alyans yaratması Qərbin gələcəyi üçün 

arzuedilməzdir. Məhz elə bu baxımdan, gələcək inkişafının təmin edilməsi məqsədilə Türkiyəni 
qarşısına deyil, daxilinə almaq Avropa İttifaqının maraqlarına uyğundur. Qoy Avropa özü 
düşünsün, qısa dönəmdəki çətinlikləri və ya qazancı deyil, uzun dönəmdəki qüdrətini və ya 
təhlükəni dərk etsin. Sirr deyil ki, Türkiyə-Aİ münasibətləri elə əvvəldən səmimi xarakter 
daşımırdı. Aİ Türkiyəni öz sıralarına qəbul etmək fikrindən uzaqdır. Özləri də təkrar-təkrar bəyan 
edirlər ki, Türkiyə Aİ-nin üzvü olmayacaq. 
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ETNOSİYASİ KONFLİKTLƏRİN YARANMASININ SİSTEMLİ SƏBƏBLƏRİ 

Məqalədə etnosiyasi konfliktlərinin yaranma səbəbləri təhlil olunur. Həmçinin məqalədə 
etnosiyasi konfliktlərin yaradılmasının növləri – iqtisadi münasibətlərinin hamilik növləri, 
demokratiyanın başçılıq növü, konfessional səbəblər. Müəllif nəticəyə gəlir ki, münaqişələr etnik 
qrupların iddiaları və dövlətlərin real imkanları arasında yaranır, hansı ki iqtisadi və sosial 
inkişafı sahəsində onların hüquqlarını təmin edilməsində zəmanət verir. 

Açar sözlər: etnosiyasi konflikt, etnik qruplar, etnosiyasi qarşıdurma 
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SYSTEM REASONS FOR THE EROSION OF ETHNO POLITICAL CONFLICTS 

The article analyzes the causes of ethno political conflicts. Also, the article explores the types 

of ethno political conflicts, such as the patronage type of economic relations, the leader's type of 

democracy, confessional reasons. The author comes to the conclusion that a conflict arises between 

the claims of ethnic groups and the real capabilities of the state that can guarantee their rights in 

the field of economic and social development. 

Key words: ethnopolitical conflict, ethnic group, ethnopolitical confrontation 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİYİNİ  

TƏMİN EDƏN ORQANLAR VƏ ONLARIN FƏALİYYƏTİ 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin obyektlərini bilmək önəmli olduğu kimi 

subyektlərini də bilmək bir o qədər önəmlidir. İnsanların, cəmiyyətin və dövlətin təhlükəsizliyini 
təmin etmək məqsədilə yaradılmış dövlət hakimiyyəti orqanları Azərbaycan Respublikasının milli 
təhlükəsizliyinin subyektləridir. 
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AUTHORITIES ENSURE THE SECURITY OF THE REPUBLIC  

OF AZERBAIJAN AND THEIR ACTIVITIES 
It is important to know the objects of the national security of the Republic of Azerbaijan as well 

as to know the subjects. State authorities established to ensure the safety of people, society and the 

state are the subjects of the national security of the Republic of Azerbaijan. 

 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən orqanlar Azərbaycan 
Respublikasının Konstitusiyası və qanunları əsasında qarşılıqlı fəaliyyət göstərir, Azərbaycan 
Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemini təşkil edir və öz səlahiyyətləri 
çərçivəsində milli təhlükəsizliyin təmin olunmasına görə məsuliyyət daşıyırlar. 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması sistemi vahid dövlət 
siyasətinin hazırlanması, siyasi, iqtisadi, sosial, hərbi, informasiya, ekoloji, elm, mədəniyyət və 
mənəviyyat, habelə digər sahələrdə milli maraqların qorunması prosesinin kompleks fəaliyyəti 
şəklində səmərəli tətbiqi üçün yaradılır. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin 
olunması məqsədləri bunlardır: 

 İnsanın təhlükəsizliyi - insanın hərtərəfli inkişafı üçün əlverişli şəraitin mövcudluğu, insan 
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində ümumdövlət tədbirlərinin həyata keçirilməsi; 

 Cəmiyyətin təhlükəsizliyi - Azərbaycan xalqının həyati əhəmiyyətli maraq və tələbatlarının, 
habelə ictimai dəyərlər sisteminin təhlükə və təhdidlərdən qorunması; 

 Dövlətin təhlükəsizliyi - Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, suverenliyinin, ərazi 
bütövlüyünün, konstitusiya quruluşunun və həyati əhəmiyyətli digər maraqlarının təhdidlərdən 
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qorunması [1, s.9-10]. 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanları - 

dövlət tərəfindən yaradılan, qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərən və Azərbaycan 
Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin etmə qabiliyyətinə malik olan qurumlardır. Azərbaycan 
Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanları bunlardır: 

 Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan başqa 
silahlı birləşmələr; 

 Azərbaycan Respublikasının xüsusi xidmət orqanları; 
 polis, prokurorluq, gömrük, vergi və digər hüquq mühafizə orqanları; 
 sənaye, energetika, nəqliyyat sahəsində işlərin təhlükəsiz görülməsi qaydalarına görə 

məsuliyyət daşıyan, rabitə və informasiya təhlükəsizliyini, ətraf mühitin mühafizəsini və əhalinin 
sağlamlığının qorunmasını təmin edən dövlət orqanları və milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında 
iştirak edən digər dövlət orqanları [4, s.11]. 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanlarının 
əsas vəzifələri bunlardır: 

 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini pozmaq məqsədilə yaranmış təhdidləri və 
təhlükələri aşkarlamaq, təhlil etmək və proqnozlaşdırmaq; 

 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhdidləri qabaqlamaq və 
onların qarşısını almaq məqsədilə tədbirlər kompleksi hazırlamaq və həyata keçirmək; 

 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvə və vasitələri 
formalaşdırmaq və həmin qüvvə və vasitələrin hazırlığını təmin etmək; 

 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhdid və qəsdlərin 
qarşısını almaq məqsədilə bütün qüvvə və vasitələri səfərbər etmək, müvafiq əks tədbirlər 
kompleksini həyata keçirmək və yaranmış vəziyyəti aradan qaldırmaq; 

 Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq öhdəliklərinə uyğun olaraq ümumi və regional 
təhlükəsizliyin təmin olunmasında iştirak etmək. 

Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanları 
Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə müvafiq qaydada qarşılıqlı fəaliyyət göstərir və 
səlahiyyətləri ilə bağlı məsələlərlə əlaqədar bir-birini qarşılıqlı surətdə məlumatlandırırlar. 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələrin və dövlət orqanlarının 
səlahiyyətlərinə daxildir: 

 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə əlaqədar tədbirlər 
planlaşdırmaq və həyata keçirmək; 

 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı 
təkliflər vermək; 

 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi sahəsində qanunlara və digər normativ-

hüquqi aktlara riayət olunmasını təmin etmək; 
 Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təhdid edən, milli maraqlara zərər vura 

bilən fəaliyyətin qarşısının alınması üçün müvafiq tədbirlər görmək. 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyini təmin edən qüvvələr və dövlət orqanlarının 

qarşısında duran əsas məqsəd və vəzifələrdən biri bəlkə də ən birincisi Azərbaycan Respublikasının 
milli təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhdidlərin aradan qaldırılması və ya nəzarətdə 
saxlanılmasıdır. Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyinə təhdidlər bunlardır: 

 Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya 



155 
 

quruluşu əleyhinə qəsdlər: Beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq hər bir dövlətin onun müstəqilliyi, 
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və konstitusiya quruluşu əleyhinə yönəlmiş açıq və gizli fəaliyyətdən 
özünü qorumaq hüququ vardır. Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qarşı 
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti bu cür fəaliyyətin bariz nümunəsidir. Ermənistanın Azərbaycan 
Respublikasına qarşı təcavüzü Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarına qarşı ən ciddi 
təhdiddir və regiondan kənara da öz təsirini göstərməkdədir. 

 Qanunun aliliyinə nail olunması, ictimai asayişin qorunması və insan hüquq və əsas 
azadlıqlarının müdafiəsi sahəsində dövlət funksiyalarını yerinə yetirməyə qarşı fəaliyyət: 
1990-cı illərin əvvəllərində bu problemin bir sıra aspektləri ilə üzləşmiş Azərbaycan 

Respublikasının demokratik dövlət quruluşu əleyhinə çalışan müəyyən daxili və xarici qüvvələrin 
dövlət funksiyalarının yerinə yetirilməsinə qarşı cəhdləri milli təhlükəsizliyə təhdid törədən 
mümkün fəaliyyətlər sırasındadır. 

 Separatçılıq, etnik, siyasi və dini ekstremizm: Separatçılıq, etnik, siyasi və dini 
ekstremizm özünün istənilən formasında dövlətin və cəmiyyətin fundamental əsaslarını sarsıtmaqla, 
ölkənin milli təhlükəsizliyinə ciddi təhlükə mənbəyi ola bilər. 

 Terrorçuluq və kütləvi qırğın silahlarının yayılması: Əsas terrorçu qrupların yerləşdiyi 
və kütləvi qırğın silahlarının yayılması problemlərinin olduğu bölgələrə yaxınlıq ölkə üçün 
potensial təhdid yaradır. Kütləvi qırğın silahları və ya onların istehsalat texnologiyalarının 
terrorçuluq məqsədi ilə əldə olunması ehtimalı bu təhdidləri daha da kəskinləşdirə bilər. 

 Regional münaqişələr və transmilli mütəşəkkil cinayətkarlıq: Azərbaycan Respublikası 
ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsi və qonşu dövlətlərdə həll 
edilməmiş münaqişələr nəticəsində əmələ gəlmiş “nəzarətsiz” ərazilərin mövcudluğu transmilli 
mütəşəkkil cinayətkarlığı və digər qeyri-qanuni fəaliyyətləri ölkənin və bütövlükdə regionun 
təhlükəsizliyinə əsas təhdidlərdən birinə çevirmişdir. Region ölkələrində münaqişələrin alovlanması 
Azərbaycan Respublikasının milli təhlükəsizliyi üçün təhdid yaradır. Regiondakı münaqişələr 
Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi münasibətlərinə ciddi ziyan vura, ölkəyə kütləvi qaçqın 

axını ilə nəticələnə və qeyri-qanuni silah alveri, insan alveri, narkotik vasitələrin qanunsuz 
dövriyyəsi və digər qeyri-qanuni fəaliyyətlər daxil olmaqla, transmilli cinayətkarlığı artıra bilər. 

 Azərbaycan Respublikasının enerji infrastrukturuna qarşı fəaliyyət: Enerji 

ehtiyatlarının işlənməsindən və tranzitindən əldə olunmuş gəlirlər Azərbaycan Respublikası 
iqtisadiyyatının əsasını təşkil edir. Bunu nəzərə alaraq, siyasi vasitələrə və ya infrastruktura fiziki 
zərər vurmaq yolu ilə sənayenin bu sahəsinin sıradan çıxarılmasına cəhdlər mümkün təhdidlər 
sırasındadır. 

 Xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılıq: Azərbaycan Respublikası beynəlxalq aləmdə 
gedən inteqrasiya və əməkdaşlıq prosesləri çərçivəsində digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı 
münasibətlərin qurulmasında maraqlıdır. Bununla belə, Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq 
münasibətlərdə xarici siyasi, hərbi və ya iqtisadi asılılığa düşməsi onun milli maraqlarının təmin 
olunmasına təhdid yarada bilən amillərdəndir. 

 İqtisadi qeyri-sabitlik: Müstəqilliyin ilk illərində hərbi təcavüzə məruz qalma, bazar 
iqtisadiyyatına keçid və beynəlxalq iqtisadi sistemə inteqrasiya ilə bağlı çətinliklər nəticəsində 
Azərbaycan Respublikası ötən əsrin 90-cı illərinin birinci yarısında ciddi iqtisadi böhran 
keçirmişdir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan Respublikası bazar iqtisadiyyatına keçməkdə israrlı 
olmuş, qapılarını xarici sərmayələrə açmış və xüsusilə energetika sektorunda böyük uğurlar əldə 
etmişdir. Bununla belə, sürətlə artan neft və qaz gəlirlərindən həddən artıq asılılıq makroiqtisadi 
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tarazlığı poza və beləliklə, ölkəni potensial qlobal və regional iqtisadi böhranların təsirinə qarşı 
müdafiəsiz vəziyyətə sala bilər. 

 Peşəkar insan ehtiyatlarının çatışmazlığı: Təhsil sahəsi müstəqilliyin ilk illərindəki 
mürəkkəb sosial-iqtisadi vəziyyətlə bağlı maliyyə çatışmazlığı və struktur problemləri daxil olmaqla 
mənfi nəticələri bu gün də hiss edilən ciddi çətinliklərlə üzləşmişdir. Peşəkar milli işçi qüvvəsinin 
və idarəetmə sektorunun inkişafı üçün zəruri olan bütün səviyyələrdə təlim və tədrisin təmin 
edilməsinə qadir olan mütərəqqi təhsil sisteminin inkişafındakı və idarə edilməsindəki uğursuzluq 
Azərbaycan Respublikasının inkişafına uzaq perspektivdə mənfi təsir göstərə bilər. 

 Regional hərbiləşdirmə: Regionda silahların və silah sistemlərinin həddən artıq 
cəmləşməsi regional sabitliyə xələl gətirir. Bu, region ölkələri arasında hərbi tarazlığı poza bilər. 
Rasional milli təhlükəsizlik maraqlarından artıq hərbiləşmə, o cümlədən qeyri-effektiv nəzarət 
edilən xarici hərbi bazalar səhv qiymətləndirməyə və regional silahlanma yarışına səbəb ola bilər. 
Belə artan hərbiləşmənin digər aspekti ondan ibarətdir ki, bu, məhdud iqtisadi resursların sosial-
iqtisadi inkişafdan yayınmasına və qarşılıqlı inamın pozulmasına gətirib çıxara bilər. 

 Ekoloji problemlər: Azərbaycan Respublikasındakı ekoloji problemlər Sovet İttifaqının 
enerji ehtiyatına olan tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə əsasən Abşeron yarımadasında və Xəzər 
dənizində ekoloji nəticələr nəzərə alınmadan qeyri-təkmil üsullarla onilliklər ərzində aparılmış neft 
hasilatı ilə bağlıdır. Bundan əlavə, Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal 
olunmuş ərazilərində flora və faunanın kütləvi şəkildə məhv edilməsi, o cümlədən bu ərazilərdə 
törədilən genişmiqyaslı yanğınlar ölkə üçün ən böyük ekoloji problemlərdən birinə çevrilmişdir. 
Azərbaycan Respublikasının şirin su ehtiyatlarının böyük həcminin qonşu ölkələrdə formalaşması 
və bu ölkələrin ərazilərində kimyəvi, radioaktiv və digər zərərli maddələrlə intensiv çirklənməyə 
məruz qalması əhalinin içməli su ilə təmin olunmasında problemlər yaradır. Bundan əlavə, 
Ermənistan ərazisində seysmik zonada yerləşən və texnoloji baxımdan köhnəlmiş Metsamor Atom 
Elektrik Stansiyası bütövlükdə region üçün təhlükə mənbəyidir. Ətraf mühitin çirklənməsi, münbit 
torpaqların deqradasiyası, təbii resurslardan qeyri-rasional istifadə, sənaye və məişət tullantılarının 
tələb olunan səviyyədə emal olunmaması ciddi problem mənbəyidir. Ekoloji problemlər iqtisadi və 
sosial həyata mənfi təsir göstərir, ictimai sağlamlığa, cəmiyyətin maddi sərvətinə və dövlətin 
müvafiq qurumlarının fəaliyyətinə ciddi maneələr yaradır . 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına əsasən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
dövlət müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün təminatçısı olaraq öz səlahiyyətləri çərçivəsində milli 
təhlükəsizliyi təmin edən qüvvələri və dövlət hakimiyyəti orqanlarını yaradır, həmin qurumlara 
rəhbərlik edir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Azərbaycan Respublikasının Silahlı 
Qüvvələrinin Ali Baş Komandanıdır. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş 
Komandanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevdir. 

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 27-ci bəndinə uyğun olaraq 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Təhlükəsizlik Şurasını yaradır. Təhlükəsizlik Şurasına əsas 
dövlət strukturlarının rəhbərləri daxildir. Mühüm siyasi məsələlər, xarici strategiya Təhlükəsizlik 
Şurasında müzakirə edilir. Milli müdafiə, təhlükəsizlik, siyasi, iqtisadi, informasiya, ekologiyanın 
strateji problemləri, yeraltı və yerüstü sərvətlərin, mənəvi dəyərlərin, dövlət quruluşunun 
qorunmasına nəzarət edir. Təhlükəsizliyi təmin edən dövlət qurumlarına ümumi rəhbərliyi 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir. Qeyd edim ki, məşvərətçi orqan olan 
Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurası 10 aprel 1997-ci ildə Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən yaradılıb. Azərbaycan Respublikasının 
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Prezidenti: 

 Azərbaycan Respublikasının Təhlükəsizlik Şurasına rəhbərlik edir; 
 Təhlükəsizliyi təmin edən dövlət qurumlarının fəaliyyətinə nəzarət edir və onların 

fəaliyyətini əlaqələndirir; 
 Təhlükəsizliyin təmin olunması üzrə qanunla müəyyən olunmuş səlahiyyət çərçivəsində 

operativ qərarlar qəbul edir [18, s.125-126]. 
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ölkəmizdə sabitliyi bərpa etməklə yanaşı dünyəvi və hüquqi dövlət quruculuğu sahəsindəki demo-
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tional Leader, the Architecht of the Independent Azerbaijan Republic Heydar Aliyev's restoring 

stability in the Country, his carrying our democratic Reforms in the Global and judicial State con-
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carbhydrogen strategy and thanks to these the Improvement of population's Welfare in the Country. 
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SURİYA BÖHRANINDAN SONRA AVROPA İTTİFAQI ÖLKƏLƏRİNİN 
MİQRASİYA SİYASƏTİ 

Məqalədə əsasən Ərəb Baharından sonra Suriyada yaranmış böhran, suriyalı qaçqınların 

miqrasiya axını, qonşu dövlətlərin və Avropa İttifaqı ölkələrinin miqrasiya siyasətinin təhlili 
verilmişdir. Həmçinin qaçqınların daha çox miqrasiya etdikləri 3(üç) Avropa ölkəsi- Almaniya, 

İsveç və İtaliyaya köç edənlərin statistic məlumatları verilmişdir. 
Açar sözlər: Ərəb Baharı, Suriya böhranı, Avropada qaçqın böhranı, miqrasiya siyasəti 
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MIGRATION POLICY OF THE COUNTRIES OF THE EUROPEAN  
UNION AFTER THE SYRIA CRISIS 

In article is pointed out the Syrian crisis after Arab Spring, migration flew, and the compara-

tive analysis of the migration policy of EU states and neighboring countries. It is also emphasized 

the top 3 ( three) destination countries in Europe and their migration policy based on numbers. 

Key words: Arab Spring, Syria crisis, refugee crisis in Europe, migration policy 

 

Beginning in Tunisia in 2010, a wave of protests swept across the Middle East and North Afri-

ca, overturning rooted leaders in some countries and leading to bloody, protracted conflicts in oth-

ers. The protest movement of 2011 was at its essence an expression of deep-seated resentment at the 

declining Arab dictatorships, anger at the brutality of the security apparatus, unemployment, rising 

prices, and corruption that followed the privatization of state assets in some countries. 

The conflict in Syria between the Government of Bashar al-Assad and other forces, which be-

gan in the spring of 2011, together with the appearance of the auto denominated Islamic State in the 

territories of Syria and Iraq, are the major causes of the massive migration within the countries, 

through the region and towards Europe. Pro-democracy protests appeared in March 2011 in the 

southern city of Deraa after the arrest and torture of some teenagers’ painting as revolutionary slo-

gans on a school wall. After security forces blasted demonstrators, killing several, more took to the 

streets. Violence escalated and the country fall into civil war. Fighting came to the capital Damas-



164 
 

cus and second city of Aleppo in 2012. In late 2014, an estimated 7.6 million people were internally 

displaced and 3.7 million Syrians have left the country since the conflict began. (8) However cur-

rent number of refugees has increased. The refugee crisis became intractable with the addition of 

the wave of migration to the Syrian civil war. This wave enlarged to Europe in the process, while 

the arrangements were the most affected and owned by the neighboring countries. 

The neighboring countries of Turkey, Lebanon, Jordan, Iraq, and Egypt have protracted valua-

ble protection to Syrian refugees since the conflict began in 2011. They have allowed Syrians ac-

cess to their territories and have devoted important financial resources and social services to help 

them. (2) More than 80 percent of registered Syrian refugees in neighboring countries live in com-

munities and cities rather than labeled refugee camps. The U.N. estimates that 6.1 million people 

are internally displaced. Half of the country’s pre-war population of 22 million beggared of urgent 

humanitarian assistance, if they still remain in the country or have escaped across the borders. (16) 

Approximately half of these refugees are Syrians departing war at home, escaping into Turkey. 

They pay smugglers to help them make a dangerous crossing to the Greek island of Kos in tiny in-

flatable rafts. Once on European soil, they make their way north any way they can, on foot or by 

rail, with help or on their own, passing through Macedonia, Serbia, and Hungary bound for Austria, 

Germany, France, England, and other Western European countries. The arrival of migrants is plac-

ing huge burdens on all nations along the route, especially Greece. 

 

How do they come to Europe? 
Many asylum seekers start the journey to Europe from Izmir. The lifeboats are priceless be-

cause the boats are mostly full and most of them do not know how to swim. Asylum seekers stay 

outdoors while waiting for a pass. Most cannot afford to stay at the hotel. Many asylum seekers are 

trying to reach Western Europe through the Balkans after Greece. After waiting for days, they all 

want to know the train to Serbia. Many of them are trying to reach Austria and Germany from there. 

(14) 
German, Italy and Sweden: Top 3 most important destination countries 
Germany is one of the primary destination countries for Syrian refugees seeking asylum in Eu-

rope. Migrants are asked while travelling across Europe where they want to go, their answers favor 

to be German and Sweden. Because the allowances given to people seeking asylum in Germany and 

Sweden are more charitable than in other countries. In contrast with other European countries, 

Germany and Sweden received the largest number of Syrians seeking asylum. Between 2012 and 

2014, Germany received 61.885 applications for asylum from Syrians and Sweden received 55.210. 

In comparison to Germany and Sweden, the number of Syrians seeking asylum in the United King-

dom and the United States was modest, being respectively 5.739 and 5.280. (18) 

Exercising often questionable leadership as Europe’s largest economy, Germany played an es-

pecially role in responding to the crisis in the summer and fall of 2015. In August, Merkel an-

nounced that Germany would admit Syrian refugees even if they did not claim asylum in the first 

EU country they entered, thereby changing direction and suspending the key EU procedure known 

as the Dublin Regulation. (5) 

Sweden is one of Europe’s largest donors of humanitarian aid in response to the Syrian crisis. 

From 2011 to June 2014, Sweden donated €84,436,191. (4) Sweden has one of the best asylum sys-

tems in the world in many deference and has become a primary destination for Syria refugees in 

Europe. In September 2013, Sweden announced that it would accept asylum to all Syrians approved 

for international protection in Sweden. Persons granted refugee status can apply for Swedish citi-
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zenship after four years of permanent residency (eight years if they do not have identity documents) 

and are not required to pass a language or civic knowledge exam. (15) 

Although regular resettlement program of Sweden has been operating since 1950 and efficient-

ly implemented by the Swedish Migration Board in collaboration with UNHCR and IOM, problem 

areas in Sweden’s resettlement program exist, including: 

1. Reduced availability of accommodation for refugees at the municipal level; 

2. A less refugee-friendly political climate in recent years; 

3. Language and employment barriers for refugee integration. 

Sweden and Germany are generally considered among Syrian asylum seekers safe countries, 

giving opportunities for jobs and settlement for a long-time term. The refugees receive in these two 

countries housing maintenance and encourage integration into the labor market. These opportunities 

are more lowered in countries like, for example, Greece, which is suffering important consequences 

of the current economic crisis. 

In 2012 and 2013, Germany granted approximately €440 million for humanitarian and devel-

opment aid to people suffering from the Syrian conflict, making Germany one of the biggest donors 

of international aid to the Syrian people in Syria and the neighboring countries. (10) 

But during the European migrant crisis of 2014-2015 hundreds of thousands of entered Germa-

ny to seek refugee status. The European migrant crisis was especially accelerated when on 4 Sep-

tember 2015, Chancellor Werner Faymannof Austria announced that migrants would be allowed to 

cross the border from Hungary into Austria and onward to Germany, and early on 5 September 

2015, buses with migrants began crossing the Austro-Hungarian border.(9) 
Italy, as a country of first entry on Europe’s southern borders, has faced an increase of refugees 

from Syria. In 2013, more than 11,000 Syrians sought to enter Italy, mainly by crossing the Medi-

terranean from Libya and Egypt. Italy’s treatment of Syrian and other refugees has been criticized 

on various fronts, particularly with respect to refugees arriving by sea. Lengthy detention is com-

mon, and conditions, particularly in Sicily and Lampedusa, are inadequate and overcrowded. The 

majority of refugees who come to Italy prefer to go north. Many refugees do not want asylum in 

Italy. Almost all Syrian refugees in Europe are heading north from Italy.(6) The shipwreck off the 

coast of Lampedusa on 16 October 2013, which cost the lives of 366 people, marked a turning 

point. (13) The Italian government first launched a major military-humanitarian operation, Mare 

Nostrum, which was succeeded by EU operations Triton in 2014 and EUNAVFOR Med Operation 

Sophia in 2015, with Triton’s assets tripled in 2015. Treatment at times is ‘appalling’ and allegedly 

includes abuse by authorities. (12) 

The Italian response to the increase in refugees from Syria has been positive in some cases. For 

instance, many refugees began staying at the central train station in Milan, hoping to take trains 

onward to other countries, but unable to do so. Many Syrians who are trying to reach Europe 

through the Mediterranean have lost their lives the most. Italy is an anti-refugee demonstration on 

one side and an anti-immigration face of Europe while on the other hand it is a European state pre-

ferred by most Syrian refugees after Greece. 

The southern part of Italy has less refugees than the north. The view of the northern and south-

ern refugees of Italy is also unacceptable. While some think that Syrian refugees may help develop 

of the population in the country, some do not think as well. 

 
Migration policy of European countries 
The 1951 Geneva Convention was the first to link EU member states in the context of interna-

https://en.wikipedia.org/wiki/European_migrant_crisis
https://en.wikipedia.org/wiki/Werner_Faymann
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tional law and recognize the right to asylum as a fundamental right. Convention is essential for the 

refugees to highlight the principle of not being sent back. (10) Although the EU countries experi-

mented to adopt the policy of political integration and collective problem solving in the Schengen 

system in 1985, they could not act jointly on immigration-based issues. The Amsterdam Treaty en-

tered into force in 1999, and with it EU citizenship was emphasized. Schengen has been made part 

of the EU law in order to remove border controls between the member states and the common for-

eign and security policy. The EU, which has been trying to establish the European Common Asy-

lum System since 1999, aimed to create a policy for refugees and for all unionized countries. 

The whole applications that shape the EU's refugee policy after the Geneva Convention are 

called the Dublin System. This agreement was replaced by Dublin II in 2003. According to this, the 

asylum seeker is characterized to be present in the asylum application where the first foot presses on 

the EU territory. This is the case for those who want to go to the northern European countries via 

the Mediterranean and the Aegean causes asylum seekers to gather in countries like Greece, Italy, 

and Spain. Developing migration has 0ncreased the criticism of the states disturbed and encouraged 

them to create a border security association. The union, called Frontex, since it has been tasked with 

protecting the exterior borders of Europe, it is conducting military operations where asylum seekers 

are disallowed to cross the border. 

Refugee crisis in the neighborhood of the European Union made EU policies and institutions 

dealing with refugees and asylum seekers under heavy pressure to reform. The emergency humani-

tarian condition and the sheer volumes affected acted as stress-tests for the “Common European 

Asylum System” (CEAS). 

Asylum seekers have no legal duty to claim asylum in the first EU state they reach. Many 

move on, seeking to join relatives or friends for support, or to reach a country with a functioning 

asylum system. Countries worked together to take kindly to migrants to move onwards to the places 

they wished to reach. This allowed reception countries to focus their resources on supporting asy-

lum seekers and considering claims. By early 2016, supporting this policy began to abate, with in-

creased hostility towards migrants entering the political discourse. In response to the failure, the EU 

set up “hotspots” in Greece and Italy. Hotspots identify, register, and fingerprint incoming migrants, 

and redirect them either towards asylum or return procedures. (18) 

There are four aspects in EU’s response to the Syrian refugee crisis. The greatest factor is fi-

nancial help. EU humanitarian funding has exceeded € 1.6 billion for Syrians in need inside and 
outside Syria. (3) Next aspect is the protection granted of member states to Syrian refugees. Addi-

tionally, in October 2013, a number of member states pledged to resettle about 9,500 Syrian refu-

gees under the joint EU resettlement program. (7) The third aspect is the establishment, with the 

UNHCR, of an RPP for Syrian refugees, which, according to an announcement from the Commis-

sion. The fourth aspect is the reinforcement of border controls, where most Syrians cross the border 

into the EU. It has been increased its capacity to carry out search and rescue operations in the Medi-

terranean and to tackle criminal networks. By tripling the available resources, it helped save over 

400 000 lives in 2015 and 2016. (11) 

 
Turkey and EU negotiation 
Since the spring of 2011, the ongoing fighting in Syria has created a mass influx of refugees in 

neighboring countries, with about 2,300,000 Syrian refugees recorded by the UNHCR by mid-

December 2013. Among them, more than 600,000 Syrians have found refuge in Turkey, while only 

55,000 Syrian refugees have come to Europe. (17) 
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The scope of this humanitarian crisis and its likely continuation in the months to come present 

not only a practical illustration of the EU’s and Turkey’s asylum policies, but also a critical case for 

understanding and comparing the approaches of the two partners. 

Turkey has so far applied an open-door policy towards Syrian citizens seeking refuge at its 

southern border in comparison to the EU’s de facto closed-door policy for many Syrian refugees. 

The movement of refugees from Turkey to Europe reached the highest level in the summer of 2015. 

It was a year when millenary refugees suffered seriously at European borders. Most of them dread-

fully lost their lives at sea. These events marked the second phase in Syrian migration towards Eu-

rope. The number of refugees landing in Europe seeking international protection increased from 

138,000 in 2014 to nearly 500,000 in late 2015. (15) After a new wave of refugees arrived in Eu-

rope in the summer of 2015, the EU colluded with Turkey to manage and reduce the flow of refu-

gees arriving. Concerning limit irregular migration, the EU and Turkey agreed on a Joint Action 

Plan on 29 November 2015. In exchange, the EU committed to re-energize Turkey’s accession pro-

cess by establishing structured and more frequent high level dialogue with Turkey and opening new 

negotiation chapters; accelerate the lifting of visa requirements for Turkish citizens in the Schengen 

zone by October 2016; and provide an initial three billion euros to improve the situation of Syrians 

in Turkey. (1) 

The EU-Turkey deal, which announced on 18 March 2016, aimed to send every Syrian who ir-

regularly arrived on Greek islands back to Turkey, under the false claim that Turkey is a safe place 

for refugees. It was accepted to take one Syrian refugee from Turkey for every Syrian returned back 

to the country from the Greek islands by EU member countries, but it is difficult to see this deal as a 

certain expression of solidarity with refugees — or for Turkey. There are more than 2.8 million Syr-

ian refugees in Turkey right now. The EU has taken a little over 3,000 of them under the deal so far. 

(11) 

In the conclusion it should be noted that this crises is the result of Arab Spring that emerging in 

the Middle East and North Africa and has impact more or less on the whole world. Maybe it was 

not considered a serious problem for Europe. Although the EU, which could not know the crisis 

beforehand, later tried many remedies, it is not possible to say its success. Revision of the EU’s 

refugee policy is a common cause for many researchers. All the states have to find a solution with a 

collective negotiation way to prevent the migration flow in Europe after Arab Spring and to resolve 

a major threat to regional security. 
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BİR ƏSƏRİN FORMA VƏ MƏZMUNUNUN ÖTÜRÜLMƏSİNDƏ  
ÜMUMİ ÇƏTİNLİKLƏR 

Bu elmi iş əsərin forması və məzmununun köçürülməsi zamanı çətinliklərin 
müəyyənləşdirilməsinə yönəlmişdir. Bundan əlavə, ekvivalentlik kimi geniş bir anlayışı açıqlayır. 
Həmçinin bu məqalədə elmdə dilin əhəmiyyəti təhlil edilir. 

Açar sözlər: məzmun və forma, ekvivalentlik konsepsiyası, tərcümə nəzəriyyəsi. 
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COMMON DIFFICULTIES IN TRANSFERRING  
THE FORM AND CONTENT OF A WORK 

This scientific work is aimed at identifying the difficulties during the transfer of the form and 

content of a work. In addition, it discloses such a broad notion as equivalence. In addition, the arti-

cle analyzes the importance of language in science. 

Keywords: form and content, concept of equivalence, translation theory. 
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Azərbaycan Respublikasının ərazisində fəaliyyət göstərən bütün rezidentlər və qeyri-

rezidentlərin həyata keçirdiyi bütün idxal-ixrac əməliyyatları Azərbaycan Respublikasının Gömrük 
Məcəlləsi, “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu, onlara uyğun olaraq 

qəbul edilmiş digər normativ hüquqi aktlarla tənzimlənir. 
İdxal və ixrac olunan malların gömrük rəsmiləşdirilməsi Gömrük Məcəlləsinin maddələrinə 

uyğun şəkildə aparılır. Gömrük sərhəddindən ölkə ərazisinə gətirilən və ölkədən aparılan malların 
bəyanedilmə forması və qaydaları, həmçinin gömrük məqsədləri üçün lazım olan sənədlərin və 
məlumatların siyahısı Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilərək 
rəsmi nəşrlərdə dərc olunur və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin və Azərbaycan 
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Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsinin rəsmi internet saytlarında yerləşdirilir. Malların bəyab 
edilməsi prosesində şəxslər təqdim etdikləri sənədlərin və bu sənədlərdəki məlumatların 
həqiqiliyinə cavabdehdirlər. 

Dövlət Gömrük Komitəsi aparılan Bütün ixrac və idxal əməliyyatları üzrə hər ay Azərbaycan 
Respublikasının Prezidentinə, Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə Nazirliyinə, Vergilər Nazirliyinə, 
Dövlət Statistika komitəsinə və Mərkəzi Banka müəyyən edilmiş formada xarici ticarətin gömrük 
statistikasının məlumatlarını verir. 

Xarici ticarət əməliyyatları üzrə malların Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisi vasitəsilə 
ölkə ərazisinə idxal və ölkədən ixrac olunmasına Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük 
Komitəsi nəzarət edir. Bu əməliyyatların hesablaşmalar hissəsinə isə Palata və Azərbaycan 
Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi tərəfindən nəzarət edilir. 

Azərbaycan Respublikasında istehsal, emal, təkrar emal olunan malların ixracında şəxslər 
sərbəstdirlər. Gömrük Məcəlləsində və bu Qaydalarda nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmaqla 
onların fəaliyyətinə heç kəs tərəfindən məhdudiyyət qoyula bilməz. Lakin ölkə ərazisindən ixrac 
olunan və ölkə ərazisinə gətirilən mallar onları gətirən şəxslər tərəfindən gömrük orqanlarına bəyan 
edilməlidir. Şəxslərin idxal etdikləri malların gömrük dəyərinin müəyyən edilməsinin düzgünlüyünə 
nəzarət isə Gömrük Məcəlləsi və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa 
uyğun olaraq gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilir. 

Azərbaycan Respublikasının «Gömrük Tarifi haqqında» Qanununa uyğun olaraq gömrük 
tarifləri mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi yolu ilə xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyinin 
artırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin, ölkədə rəqabətədavamlı məhsulların istehsalının inkişafı üçün 

lazımi şəraitin yaradılması və daxili bazarın qorunması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabineti bir sıra qərarlar qəbul etmişdir. Bunlara aşağıdakılar aiddir: 

- Azərbaycan respublikasının idxal- ixrac fəaliyyətinin əmtəə nomenklaturası malların 
beynəlxalq təcrübədə qəbul olunmuş təsnifat sisteminə uyğun olaraq aparılmalıdır 

- Beynəlxalq təşkilatların, xarici ölkə hökümətlərinin, həmçinin hökümətlərarası və 
dövlətlərarası sazişlərə əasən xarici hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən ayrılan əvəzsiz maliyyə və 
texniki yardımlar gömrük idxal rüsumlarına cəlb olunmur 

- fövqəladə halların qarşısının alınması və bu halların nəticələrinin aradan qaldırılması 
məqsədilə maddi-texniki təchizat sisteminin yaradılması, seysmik-müşahidə məntəqələrinin və 
qəza-xilasetmə dəstələrinin yerləşdiriləcəyi bazaların təşkili və onların fəaliyyəti üçün Azərbaycan 
Respublikasının Fövqəladə Hallar Üzrə Dövlət Komissiyasının təsdiqedici sənədi əsasında idxal 
olunan xüsusi texniki vasitələr, avadanlıqlar, cihazlar, alətlər, komplektləşdirici məmulatlar, ehtiyat 
hissələri, ləvazimatlar və materiallardan gömrük rüsumları və ödənişləri tutulmur 

- Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Nazirliyi və onun tabeliyində olan 
müəssisələr tərəfindən müdafiə təyinatlı məmulatların yaradılması və istehsalı məqsədilə idxal 
edilən texnologiyalar, avadanlıqlar və dəstləşdirici hissələrə görə gömrük rüsumları alınmır 

- Aksizli mallar istisna olmaqla xüsusi iqtisadi zonaya idxal edilən məhsullardan gömrük 
rüsumları tutulmur 

 
İdxal - ixrac əməliyyatlarında valyuta tənzimlənməsi 
Gömrük orqanları tərəfindən həyata keçirilən rəsmiləşdirilmə prosesi zamanı bir neçə formada 

nəzarət həyata keçirilir. Bu üsullardan biri də valyuta tənzimlənməsidir. Valyuta tənzimlənməsinin 
və valyuta nəzarətinin qarşılıqlı uyğunlaşdırılmış vahid sisteminin yaradılmasında əsas çətinlikləri 
nəzərdən keçirilən bu münasibətlərin kompleks xarakterə malik olması əmələ gətirir. Valyuta 
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münasibətlərinin, xüsusilə idxal-ixrac əlaqələri sahəsində valyuta münasibətlərinin dövlət 
tənzimlənməsinə sistemli yanaşmanın olmaması əhəmiyyətli dərəcədə xarici investisiyaların 
alınmaması nəticəsində meydana çıxan maddi itkilərə bağlıdır. Beynəlxalq saziş və kontraktlar 
dövlətlərin iqtisadi və valyuta siyasətinin məqsədlərinə nail olmaq məqsədilə istifadə etdikləri 
metod və vasitələrin spektrinə müəyyən məhdudiyyətlər qoyur. 

Gömrük orqanlarının həyata keçirdiyi valyuta tənzimlənməsi sahəsindəki xarici ölkələrin 
çoxillik təcrübəsi onu göstərir ki, valyuta münasibətlərinin və daxili valyuta bazarının inkişafı, 
dövlətin aktiv tənzimləyici kimi iştirakı valyuta əməliyyatları üzərində səmərəli nəzarət olduğu 
halda baş verir. Bundan başqa qlobal və regional maliyyə böhranları dalğalarının tez-tez baş verdiyi 
müasir dövrdə hər bir dövlətin mühüm iqtisadi tənzimləmə vasitələrinin, valyuta əməliyyatlarının, 
xüsusilə idxal-ixrac əməliyyatları üzərində valyuta nəzarəti və onun mexanizmlərinin 
təkmilləşdirilməsi aktual bir məsələyə çevrilmişdir. Valyuta tənzimlənməsi və valyuta nəzarəti 
sisteminin səmərəliliyi milli valyutanın dayanıqlılığının təmin olunmasının və maliyyə bazarının 
sabitliyinin, ölkədə investisiya mühitinin formalaşmasının, beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın 
inkişafının ən mühüm amillərindəndir. Belə bir şəraitdə idxal-ixrac əməliyyatlarında valyuta 
tənzimlənməsinin təkmilləşdirilməsi problemlərinin araşdırılması çox vacib məslələrdəndir. 

Xarici iqtisadi fəaliyyətin qloballaşması şəraitində dünya təcrübəsində valyuta 
tənzimlənməsinin əsas xarakteristikalarından və onun inkişafının mühüm tendensiyalarından biri bu 
fəaliyyətin liberallaşdırılması olmuşdur. Bu müddəa həm inkişaf etmiş ölkələrin təsərrüfat təcrübəsi, 
həm də bu sahədə tədqiqat aparan alimlərin tədqiqatları ilə təsdiq olunur: məsələn, 1970-80-ci 

illərdə valyuta nəzarətinin kifayət qədər sərt metodlarını tətbiq edən Fransa və İtaliya sonralar bu 
metodları əhəmiyyətli dərəcədə yumşaltdılar. Bundan başqa qeyd etmək lazımdır ki, II Dünya 
müharibəsindən sonrakı dövr, ümumiyyətlə, inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyəti üçün idxal-ixrac 

əməliyyatları üzərində valyuta nəzarətinin sərtləşdirilməsi ilə xarakterizə olunurdu. 
Müasir dövrdə ayrı-ayrı ölkələrdə ixracdan əldə olunan gəlirlərin alınması və onların ixracatçı 

ölkəyə vaxtında qaytarılmasına ciddi nəzarət tətbiq olunur. İxracdan əldə olunan valyuta 
vəsaitlərinin vaxtlı-vaxtında ölkəyə qaytarılması üzərində daha sərt nəzarət Böyük Britaniyada 
tətbiq olunur. Xəzinədarlıq tərəfindən valyuta vəsaitlərinin repatriasiyasının maksimal müddəti 6 ay 
təşkil edir. Bu müddətin artırılması yalnız xüsusi icazənin alınması halında mümkündür. Malların 
ixracından əldə olunan valyuta vəsaitlərinin mütləq satışı Irlandiya və İsveçdə də mövcuddur. 
Burada əldə olunan valyuta vəsaitləri müvəkkil banklardan birinə satış üçün təklif olunmalıdır. 
Belçika, İsveçrə, Portuqaliyada isə ixracdan əldə olunan valyuta vəsaitləri istənilən məqsədlər üçün 
istifadə oluna bilər, hətta xaricdə də saxlanıla bilər. 

Beynəlxalq müqavilələr bağlanan zaman bəzi yerli valyutalarla bağlı problemlər ortaya çıxa 
bilər. Fransa alıcısına satılan mal avro ilə, Qvatemala alıcısına satılan mal isə kvetsal ilə ödənilə 
bilər. Bu zaman sonuncu halda amerikalı satıcı satdığı mala görə ödəmələri qəbul etməyə bilər. 
Çünki sonradan Qvatemalanın Mərkəzi Bankında ABŞ dolları ilə vəsaitlərin olmaması səbəbindən 
kvetsalların ABŞ dollarlarına mübadiləsi ilə problemlərin meydana çıxması istisna olunmur. Cənub-

Şərqi Asiya ölkələrinin valyutalarının kursu onların əsas ticarət tırıfdaşlarının milli valyutalarının 
səbətinə əsasən təyin olunur. Eyni zamanda bir sıra ölkələrdə xüsusi bir qayda mövcuddur. Bu 

qaydaya görə ixrac əməliyyatları üzrə valyuta vəsaitləri müəyyən olunmuş valyutalar üzrə həyata 
keçirilməlidir 

İdxal rejimi 3 sinif əmtəələrdən ibarət ola bilər: 
1) azad şəkildə ölkəyə gətirilən; 
2) tənzimlənən; 
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3) qadağan olunan. 
Birinci kateqoriyaya aid olan əmtəələr üzrə tələblər müvəkkil banklar tərəfindən mərkəzi 

bankların və ya digər dövlət orqanlarının icazəsi olmadan yerinə yetirilir. İkinci kateqoriyadan olan 
malların idxalı zamanı Mərkəzi Bankın icazəsi tələb olunur. Üçüncü kateqoriyaya aid olan mallara 

mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq idxal edilə bilməyən və ya ödəmələri bank sistemi vasitəsilə 
alınan xarici valyutada nəzərdə tutulmayan əmtəələr aiddir. 

 
İdxal – ixrac əməliyyatlarında valyuta nəzarətinin dünya təcrübəsinin Azərbaycanda 

tətbiqi 
İdxal-ixrac əməliyyatları üzərində aparılan valyuta tənzimlənməsi prosesinin 

liberallaşdırılmasına 1947-ci ildən etibarən qüvvədə olan Tarif və Ticarət üzrə Baş Sazişin əsasında 
1995-ci ildə Ümumdünya Ticarət Təşkilatının yaradılması ilə əhəmiyyətli dərəcədə təkan verildi. 
Buna şərait yaradan əsas prinsiplər aşağıdakılardır: 

- ÜTT təşkilatının üzvlərinə daha əlverişli rejimin yaradılması; 
- ticarət siyasətinin açıqlığı; 
- idxal-ixrac əməliyyatları üzrə ticari mübahisələrin həlli 
Bir çox inkişaf etmiş ölkələr valyuta tənzimlənməsinin liberallaşdırılmasına və məzənnənin 

azad formalaşmasına kapitalın hərəkəti zamanı valyutaların tam konvertasiyasına və 
məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasına keçərək təkamül yolu ilə gəlib çatmaları tam əsaslı bir 
müddəa kimi görünür. Valyuta nəzarətinin təkamül yolu ilə liberallaşdırılması tərəfinə ümumi meyl 
etməsi tendensiyalarına baxmayaraq, valyuta nəzarətinin hələ kifayət qədər uzun perspektiv üçün 
tətbiqi və qorunub saxlanılması da tam əsaslandırılmış görünür. Bundan başqa, BVF-nin 

əsasnaməsinə əsasən valyuta nəzarətinin tətbiqinə, xüsusilə idxal-ixrac əməliyyatlarının həyata 
keçirilməsi zamanı çirkli pulların yuyulması və kapital axının qarşısının alınması məqsədilə yol 
verilə bilər. 

Dünya ölkələrinin valyuta axını ilə bağlı əməliyyatların tənzimlənməsi üzrə təcrübəsi 
Azərbaycan üçün böyük maraq kəsb edir. İlk növbədə, 1960-1970-ci illərdə bir sıra inkişaf etmiş 
ölkələrin kapital ixracın maliyyələşdirilməsini xarici mənbələrə yönəltməklə kapital axınının 
tədiyyə balansına mənfi təsirini məhdudlaşdırmaq cəhdlərinə diqqət yetirmək lazımdır. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bu tədbirlər ABŞ-da nisbətən müvəffəqiyyətli, Böyük Britaniyada isə daha az 
müvəffəqiyyətli olmuşdur. Lakin bu tədbirlər arasında ən təsirliləri birbaşa investisiyalar 

formasında kapital axınının dövlət tərəfindən dəstəklənməsi üzrə tədbirlərdir. Bunlara investorların 
informasiya və texniki baxımdan dəstəklənməsi, fərdi investisiyaların maliyyələşdirilməsi və eləcə 
də onların sığortası aiddir. Eləcə də bu tədbirlərin tətbiq olunması praktikasının təhlili onların əmtəə 
və xidmətlərin ixracı, eləcə də strateji cəhətdən əhəmiyyətli idxalın stimullaşdırılması yönümlü 
valyuta nəzarəti tədbirləri ilə mütləq şəkildə əlaqələndirilməsi zəruriyyətini üzə çıxarmışdır. 
Valyuta siyasətinin istiqamətləri və formaları ölkənin valyuta iqtisadi vəziyyəti, dünya təsərrüfatı və 
beynəlxalq valyuta sisteminin təkamülü ilə müəyyən edilir. 

Gördüyümüz kimi, Azərbaycan Respublikasında idxal-ixrac əməliyyatları üzrə əldə olunan 
valyuta vəsaitlərinin satılması və konvertasiya edilməsi üzrə tələblər bütövlükdə beynəlxalq 
praktikayanın tələblərinə zidd deyil. Çünki, valyuta tənzimlənməsinin bu istiqaməti son nəticədə 
dövlətə ölkədə xarici valyuta kütləsinin həcmini tənzimləməyə və beləliklə də, makroiqtisadi 

proseslərə təsir etmək imkanı verir. Valyuta tənzimlənməsininəsas istiqamətləri, idxal-ixrac 

əməliyyatları üzərində nəzarət mexanizmi, onun ayrı-ayrı məhdudlaşdırıcı tədbirlərinin müxtəlif 
ölkələrdə müəyyən fərqli cəhətlərinin mövcudluğu bu ölkələrin sosial- iqtisadi inkişafının vəziyyəti, 
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onların sənayesinin və digər sahələrinin dünya təsərrüfatına və beynəlxalq əmək bölgüsündə yeri, 
eləcə də bu ölkələrin özündə idxalın və ixracın spesifik xüsusiyyətlərindən asılıdır. Eyni zamanda 
bütövlükdə bazar şəraitində xarici ticarətin sərt inzibati tənzimlənməsi rejiminin yol verilməməsi 
şərtinə baxmayaraq, sivilizasiyalı bazar münasibətləri inkişaf etdikcə valyuta nəzarətinin təkamülü 
ərəfəsində onun liberallaşdırılmasını daha çox nisbi hesab etmək olar. Belə ki, ayrı-ayrı makro və 
mikroiqtisadi proseslərdəki dəyişikliklər əsnasında ayrı-ayrı dövrlərdə valyuta nəzarətinin 
gücləndirilməsi obyektiv zəruriyyətə çevrilir. Bu tədbirlər onun həm mikro, həm də makro 
səviyyədə səmərəliliyinin yüksəldilməsi məqsədilə həyata keçirilməlidir. 
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AZƏRBAYCANDA REGİONLARIN SOSİAL İQTİSADİ İNKİŞAF 

STRAREGİYASININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
Məqalədə regionların sosial-iqtisadi inkişafının konseptual əsasları, onların fərqlənidirici 

xüsusiyyətləri araşdırılır. Xüsusislə məqalədə son dövrdə dövlətin regional siyasətinin intensiv 

surətdə həyata keçirilməsinin iqtisadiyyatın artım surətinə təsiri məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. 
Məqalədə belə bir tələb irəli sürülür ki, regionlara kömək etməkdən çox regionların hərtərəfli 
inkişafına daha çox diqqət yetirilməlidir. Bu münasibətlə rügionların kompleks və tarazlı inkişafı 
prioritet istiqamət kimi müəyyən edilməlidir. 

Açar sözlər: regional inkişaf konsepsiyası, regional inkişaf strategiyası, regionların harmonik 
(tarazlı) inkişafı, sahə və regional iqtisadi inteqrasiya. 
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THE MAIN DIRECTIONS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

STRATEGY FOR THE REGIONS OF AZERBAIJAN 
The article explores conceptual bases of social and economic development of regions and their 

distinctive features. Particular attention is paid to the intensive influence of the state's regional pol-

icy on economic growth. In the article put forward, it is necessary to have a great development of 

the regions themselves, pasture rendering on power. With this whole, integrated and sustainable 
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development is defined as a priority direction. 

Key words: the concept of regional development, regional development strategy, harmonious 

(sustainable) development of regions, dramatic and regional economic integration. 

 

Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm 
istiqamətlərindən biridir. Regional iqtisadiyyatın hərtərəfli inkişafı qeyri-neft tərəfli inkişafı qeyri-
neft sektorunun şaxələndirilməsində mühüm yer tutan son dövrdə regionların sosial-iqtisadi 

inkişafına dair dövlət proqramlarının tələblərinə uyğun olaraq bütün iqtisadi rayonlarda dövlətin 
həyata keçirildiyi maliyyə, iqtisadi və təşkilati dəstək nəticəsində xeyli dərəcədə müsbət addımlar 
atmışdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyevin rayonlara səfəri zamanı onlarda 
mövcud vəziyyət araşdırılmış və bir sıra strateji xarakterli tövsiyyələr irəli sürülmüşdür. Dövlətin 
həyata keçirdiyi səmərəli regional iqtisadi siyasət nəticəsində qeyri-neft sektorunun inkişafında 

əsaslı irəliləyişlər baş vermişdir. Belə ki, 2018-ci ilin doqquz ayı ərzində qeyri-neft iqtisadiyyatı 2,5 
faiz artmışdır. 

Ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsində qeyri-neft sektorunun sənaye hissəsində də mühüm 
addımlar atılmışdır. Belə ki, 2018-ci ilin doqquz ayı ərzində qeyri-neft sənayesi 3,1 faiz artmışdır. 
Bu da öllkədə sənayeləşmə siyasətinin səmərəli formada reallaşmasının təcəssümüdür. Son dövrdə 

regionların sosial-iqtisadi inkişafında aqrar bölmələrin də mühüm rolu vardır. Artıq kənd təsərrüfat 
istehsalı surətlə inkişaf edir və bu sahəyə yönəldilən investisiyaların həcmi artır. Artıq ölkəmizdə 38 
aqroparkların yaradılması xeyli dərəcədə vəsait ayrılmışdır. Aqroparkların yaradılması məhsulların 
istehsalı tədarüki saxlanılması, emalı və satışı təşkilini xeyli dərəcədə sürətləndiriləcəkdir. Bunlarla 
yanaşı, aqroparkların intensiv fəaliyyəti sahibkarların məsuliyyətini və cavabdehliyini daha da 
artıracaqdır. Regionların tarazlı sosial-iqtisadi inkişafında sənaye zonalarının yaradılmasında 

fundamental tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət bu sahədə bütün çətinlikləri və qayğıları öz üzərinə 
götürərək daha səmərəli sənaye zonalarının yaradılmasına stimul verir. Sənaye zonlarının gələcək 
inkişaf potensialından səmərəli istifadə etmək məqsədilə dünya ölkələrinin qabaqcıl təcrübəsindən 
istifadə olunmalıdır. Artıq, Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir şəhərlərində sənaye zonalarının 
potensial imkanlarından geniş istifadə olunur. 

Şəkidə ipək kombinantında aparılan yenidənqurma işlərindən sonra, keçən il 70 ton barama 
tədarük edilmişdir. Yəni, əvvəlki ilə nisbətən 3,4 dəfə artım müşahidə olunmuşdur. 

Eyni zamanda tütünçülük sahəsində də bir sıra tədbirlər həyata keçirilmişdir. Respublika 
ərazisində tütünçülük üçün nəzərdə tutulan əkin sahələri 35 faiz artırılmışdır. 

Çayçılığın bərpası istiqamətində də işlər aparılır. Bu sahədə tətbiq edilən yeni texnologiyaların 
tətbiqi nəticəsində daxili xammal hesabına daha çox məhsul istehsal etmək mümkün olmuşdur. 

Respublikanın bir sıra rayonlarında ötən il 300 tondan artıq zeytun ixrac edilmişdir. 
Bununla yanaşı, Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsulları arasında ən gəlirli sahələrdən biri də 

kartofçuluqdur. Bu sahəyə maraq böyükdür. Statistik göstəricilərə diqqət yetirəndə görürük ki, bəzi 
illərdə öz tələbatımızı ödəyə bilmirik, bəzi illərdə isə başabaş çıxırıq. Ona görə də kənd 
təssərüfatında kartofçuluğun inkişaf etdirilməsi prioritet məsələlərdən biri olmalıdır. 

Qeyd edək ki, heyvandarlığın müasir texnolkogiyalar əsasında inkişafı imkan verir ki, süd 
məhsulları və ət ilə təmin olunmasına şərait yaradır. 

Hazırda iyirmi yeddi rayonda 14 min hektardan çox ərazidə şəkər çuğunduru əkilmişdir. Bu, 
ölkə tarixində rekord göstərici hesab olunur. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İ.H.Əliyevin 
göstərişi ilə artıq ölkəmizdə soya əkilməyə başlanmışdır. 

Taxılçılıqla bağlı məsələlər ölkə rəhbərliyinin daim gündəmindədir. Prezident İlham Əliyevin 
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göstərişi ilə, Prezident Administrasiyasında xüsusi müşavirə keçirilmişdir. Əsas məqsəd taxıl 
idxalının azaldılmasıdır. 

Taxçılçılıq sahəsində məhsuldarlıq aşağıdakı rayonların hesabına düşür: Saatlı rayonu 42 
sentner, Ağcabədi 38 sentner, Sabirabad 40 sentner, Beyləqan 33 sentner, Bədrdə 40 sentner, 
Ağdam 39 sentner, Hacıqabul 32 sentner, Qax 31 sentner, Xaçmaz 32 sentner, Yevlax 38 sentner, 
Tərtər 38 sentner, Şəmkir 33 sentner, İsmayıllı 401 sentner, Qəbələ 32 sentner, Cəbrayıl 32 sentner, 

Gəncə 32 sentner. 
Ölkəmizdə bir neçə şəhərdə sənaye məhəllələri, zonaları vardır. Onların ən böyüyü Sumqayıt 

Kimya Sənaye Parkıdır. Buraya yatırılan investisiyaların gəcmi 2,7 milyard dollardır. Neftçala, 
Hacıqabul, Sabirabad, Masallı və digər şəhərlərdə sənaye zonaları yaradılır. 

2014-2018-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət Proqramlarına uyğun 
olaraq bütün iqtisadi rayonların tarazlı inkişafında səmərəli irəliləyişlərin olmasına baxmayaraq 
gələcək dövr üçün bir sıra problemlərin həll olunması nəzərdə tutulur: 

1. Dövlətin regional siyasətinə uyğun olaraq iqtisadiyyatın harmonik (tarazlı) inkişafına 
şərait yaradan təbii, iqtisadi, ekoloji və sosial amillərin rolu daha da artırılmalıdır; 

2. Milli iqtisadiyyatın vahid tam kimi formalaşmasında güclü və kompleks inkişafına təsir 
edən təşkilati –iqtisadi mexanizmlər reallaşmalıdır; 

3. Milli və regional əmək bölgüsü əsasında rayonların inkişaf səviyyələrinin nisbi surətdə 
bərabərləşdirilməsinə əlverişli mühit yaradılmalıdır; 

4. “Problem” xarakterli rayonların sosial-iqtisadi inkişafında baş verən çatışmazlıqların 
aradan qaldırılmasına dövlət dəstəyi daha da gücləndirilməlidir; 

5. Ölkə üçün daha çox strateji əhəmiyyəti olan rayonların iqtisadi, sosial və bazar 
infrastrukturunun formalaşmasına investisiya qoyuluşlarının həcmi artırılmalıdır; 

6. Regionlarda şəhər, qəsəbə və kəndlər arasında sosial, iqtisadi və demoqrafik fərqlərin 
aradan qaldırılmasına nail olunması; 

7. Regionlarda azad idxal və ixrac zonalarının yaradılması, yeni iş yerlərinin açılması və 
mövcud iş yerlərinin modernləşdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılmalıdır; 

8. Güclü təbii, elmi-texniki və əmək potensialına malik olan regionların imkanlarından geniş 
formada istifadə olunmalıdır; 

9. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda sosial-iqtisadi inkişafına daxili və xarici investisiya 
qoyuluşlarının həcmi artırılmalı və həmin rayonların inkişaf səviyyəsi digər rayonların inkişaf 
səviyyəsinə uyğunlaşdırılmalıdır; 

10. Regionlarda istehsal olunan məhsulların milli və regional bazarlarda, həm də beynəlxalq 
bazarlarda reallaşdırılması imkanları daha da genişləndirilməlidir. Xüsusilə ölkənin bütün 
rayonlarının vahid milli bazara inteqrasiya istiqamətləri gücləndirilməlidir; 

11. Rayonlarda dövlətin sənayeləşmə siyasətinə uyğun olaraq sənaye parklarının, sənaye 
zonalarının, sənaye məhəllələrinin yaradılması imkanları daha da genişləndirilməli və ərazi əmək 
bölgüsü sistemində onun rolu artırılmalıdır; 

12. Dövlətin aqrar siyasətinə uyğun olaraq kənd təsərrüfatı istehsalının bütün sahələrinin 
tarazlı inkişafına ayrılmış xarici və daxili sərmayələrin həcmi daha da artırılmalıdır. Respublikanın 
bütün rayonlarında aqroparkların sayı artırılmalı və fəaliyyəti gücləndirilməlidir. 

Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyətinin tarazlı inkişafına əlverişli mühit yaradılmalı və 
sahibkarların sövqedici motivlərində “sosial məsuliyyət” prinsipinə daha çox əməl olunmalıdır. 
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İxrac 
1 Pomidor 151 milyon $ 

2 Qızıl 140 milyon $ 

3 Alüminium 117 milyon $ 

4 Fındıq 114 milyon $ 

5 Xurma 91 milyon $ 

6 Polad borular 39 milyon $ 

7 Pambıq mahlıcı 33 milyon $ 

8 Alma 31 milyon $ 

9 Kartof 26 milyon $ 

10 Albalı, yaxud gilas 23 milyon $ 

11 Pambıq iplik 16 milyon $ 

12 Soğan 15 milyon $ 

13 Bitki yağları 14,5 milyon $ 

14 Tütün 14 milyon $ 

15 Sement-klinkeri 12 milyon $ 

16 Armatur 10 milyon $ 

 Cəmi 836 milyon $ 
 

 

İdxal 
1 Buğda 227 milyon $ 

2 Dərman vasitələri 211 milyon $ 

3 Siqaret 160 milyon $ 

4 Trikotaj məhsulları 100 milyon $ 

5 Sabun-yuyucu vasitələr 100 milyon $ 

6 Şüşə və ondan hazırlanan məhsullar 80 milyon $ 

7 Gübrələr 55 milyon $ 

8 Kərə yağı 50 milyon $ 

9 Mineral və qazlı sular 48 milyon $ 

10 Kartof 40 milyon $ 

11 Soya və ondan alınan məhsullar 38 milyon $ 

12 Düyü 36 milyon $ 

 Cəmi: 1 milyard 145 miloyon $ 
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MİLLİ İNNOVASİYA SİSTEMİNİN TƏKMİLLƏŞMƏSİNDƏ 
İNVESTİSİYALARIN ROLU 

İqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında innovasiya fəaliyyətinin rolu və əhəmiyyəti 
böyükdür. Innovasiya sisteminin inkişaf etdirilməsi ölkəmizin də qarşısında duran prioritet 

məsələlərdən biridir və dayanıqlı inkişaf proqramlarında bu məsələ geniş yer alıb. 
Möhkəm və dayanıqlı maliyyə mənbələri innovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsində 

əhəmiyyətli məsələdir. Maliyyələşmə nəticəsində innovativ şirkətlərin inkişaf sürəti böyük 
olduğundan əldə olunan mənfəət də yüksək olur. 

Azərbaycan milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması üçün maliyyə-investisiya 

mənbələrinin davamlılığının təmin edilməsi zəruridir. Innovasiyaların maliyyələşdirmə mənbələrin 

yaradılmasının həyata keçirilməsində və maliyyə-investisiya infrastrukturunun formalaşmasında 

vəzifələr var ki, onlar yerinə yetirilməlidir. 
Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və stimullaşdırılmasının həyata 

keçirilməsi məqsədilə görülən tədbirlərdən olan innovativ fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərə vergi və 
gömrük fəaliyyəti ilə bağlı güzəştlərin tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. 

Açar sözlər: mis, innovasiya, investisiya, dayanıqlı investisiya, starp layihələri, biznes 
inkubasiyaları, investisiya şirkəti, innovasiya siyasəti. 
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ROLE OF INVESTMENTS IN IMPROVEMENT  

OF NATIONAL INNOVATION SYSTEM 
The role and importance of innovative activity in the formation and development of the 

economy is great. Development of the innovation system is one of the priority issues facing our 

country and this issue has been widely covered in sustainable development programs. 

Strong and durable financial resources are a key issue in innovation activities. As the result of 

funding, the growth rate of innovative companies is great, and the profit gained is also high. 

It is necessary to ensure the sustainability of financial and investment sources for the 

formation of the national innovation system in Azerbaijan. Innovations have the task of establishing 

funding sources and shaping the financial and investment infrastructure that must be implemented. 

Implementing tax and customs discounts on companies involved in innovation activities, from 

measures taken to improve innovation activities and stimulate innovation in Azerbaijan. 

Key words: copper, innovation, investment, sustainable investment, starp projects, business 

incubations, investment company, innovation policy. 

 

İqtisadi inkişafı təmin edilməsində innovasiya iqtisadiyyatının formalaşması və inkişafı vacib 
amillərdəndir. Ona görə də innovasiya sisteminin inkişaf etdirilməsi qəbul edilmiş inkişaf 
proqramlarında mühüm yer tutur. İnnovasiyaların təşkilində sistemlilik və nəzarət mexanizmlərinin 
effektik şəkildə icra olunması innovativ inkişafı təmin edən məsələlərdən biridir. İnnovasiya 

sistemləri tətğiq olunan ölkələrdə müxtəlif xüsusiyyətlər özünü biruzə verir. Belə ölkəlrədə ticarət, 
istehsal və elmi-texnoloji xüsusiyyətlər baxımından fərqlilikləri göstərmək olar. İnkişaf üçün tələb 
olunan göstəricilərin lokal xarakter daşıması fərqlilik yaradan səbəblərdən biridir. Bu baxımdan 
fərqli xüsusiyyətlərinə görə innovasiya sistemləri beynəlxalq, regional, sahə və milli innovasiya 
sistemləri kimi izah edilirlər. 

Milli innovasiya s istemi – milli, iqtisadi sərhədlər daxilində innovasiya fəaliyyətinin qarşılıqlı 
əlaqədə və uzlaşdırılmış şəkildə həyata ukeçirilməsidirö. Bu fəaliyyətin formalaşması zamanı 
dövlətin qarşısında duran əsas məsələlərdən biri innovasiya sisteminin suübyektləri arasında 
qarşılıqlı əlaqənin və innovasiya mühitinin subyektlər arasında bütövlüyünün təmin edilməsidir. 
Milli innovasiya sisteminin subyektlərinə dövlət, universitet və elmi-tədqiqat institutları, firmalar, 
vasitəçi təşkilatlar və maliyyə qurumları daxildir. 

İnnovasiya fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün möhkəm maliyyə mənbələri ilə təmin 
olunmalıdır. Belə təminatın nəticəsində innovasiya subyektləri innovatiı yönümlü tədqiqatları 
həyata keçirə və məhsullarını bazara çıxara bilərlər. Dayanıqlı maliyyələşmə nəticəsində innovativ 
şirkətin inkişaf surəti böyük olduğundan əldə olunan mənfəət də yüksək olur. Maliyyələşmə 
mənbələri daxili və xarici mənbələr hesabına həyata keçirilir. 

İnnovasiyalar inkişaf edən ölkələrdə (İEÖ) startap layihələri olaraq başladıqları üçün onların 
maliyyələşdirilməsi və inkişafında biznes inkişafları da mühüm rol oynayır. Yəni kiçik layihələrin və 
yeni ideyaların maliyyə ehtiyatlarına və ya koordinasiya bacarıqlarına sahib olan inkubasiya şirkətləri 
tərəfindən qorunaraq inkişaf etdirilməsi kimi başa düşülür. Biznes inkubatorları göstərdiyi xidmətlər 
qarşılığında layihədən pay əldə etmək və əlavə mənfəətin əldə edilməsi yolu ilə gəlir əldə edir. 
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Azərbaycanda milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması üçün maliyyə-investisiya 

mənbələrinin davamlılığının təmin edilməsi zəruridir. Maliyyə-investisiya mənbələrinin 
davamlılığının təmin edilməsi nəticəsində elmi-tədqiqat işləri və təcrübə-konstruksiya layihələrinin 
aparılması, innovativ məhsulların istehsalının həyata keçirilməsi və xidmətlərin təqdim edilməsi 
mümkün olur. Azərbaycanda milli innovasiya layihələrini maliyyələşdirmə mənbələri kimi daxili və 
xarici kapitala əsaslanan yatırımlar çıxış edir. Ümumilikdə götürüldükdə, maliyyə-investisiya 

mənbələri kimi dövlət büdcəsi, Azərbaycan Respublikasının Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu, 

Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti, Büdcədənkənar dövlət fondları və digər mənbələr daxildir. 
Azərbaycanda innovasiyaların maliyyələşdirmə mənbələrinin yaradıl masının həyata 

keçirilməsində və maliyyə-investisiya infrastrukturunun formalaşmasında aşağıdakı əsas vəzifələri 
qeyd etmək olar: innovasiyalaşma prosesinin sürətlənməsi və uyğun maliyyələşdirmə mühitinin 
formalaşdırılması; elmi-texniki potensialın ölkənin iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının təmin 
edilməsi məqsədilə səmərəli şəkildə istifadə edilməsinə imkanın yaradılması; Azərbaycandan beyin 
axınının baş verməsinin qarşısının alınması və keçmiş dövrlərdə ölkəni tərk etmiş ixtisaslı kadrların 
geri dönməsinin stimullaşdırılması və tmini. 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Büdcəsi və büdcədənkənar dövlət fondları maliyyə-

investisiya mənbəyi kimi dövlət dəstəyi və tənzimləmə aləti kimi çıxış edir. Dövlət milli innovasiya 
sisteminin formalaşdırmaq, dayanıqlı iqtisadi inkişaf siyasətini həyata keçirmək məqsədilə iqtisadi, 
sosial və ekoloji balansın təmin olunmasında əhəmiyyətli rol oynayan sahələrin 
maliyyələşdirilməsini həyata keçirir. Dövlətin büdcə və büdcədənkənar fondlar vasitəsilə həyata 
keçirdiyi investisiyalar başlıca olaraq iki məqsəd daşıyır: birinci dövlət özəl sektorun xüsusi 

marağının olmadığı ictimai nemət xarakterli sahələrdəki innovasiyaların maliyyələşdirilməsini 
həyata keçirir. Bu innovasiya layihələrinə edilən yatırımlar birbaşa gəlir əldə etmək məqsədi 
daşımırlar. Əsasən istehsal və sosial yatırımlar birbaşa gəlir əldə etmək məqsədi daşımırlar. Əsasən 
istehsal və sosial infrasturktur layihələrinin yaradılmasına xidmət edən buk imi investisiyalar 
əhalinin ümumi rifah halının artmasına və istehsalın fasiləsizliyinin təmin edilməsinə xidmət edir. 
İkinci məqsəd kimi dövlətin həyata keçirdiyi innovasiyaların maliyyələşdirilm\si layihələrdən gəlir 
əldə etmək maraqlarını göstərmək olar. Dövlət milli innovasiyalar sisteminin formalaşması və 
inkişafını təmin etmək məqsədilə ölkə daxilində innovasiyaların maliyyələşdirilməsini həyata 
keçirə, eləcə də strateji məqsədlərə xidmət edən xarici ölkələrdəki innovasiya layihələrinə 
investisiyalar yatıra bilərlər. 

Dövlət büdcəsindən fərqli olraq innovasiya layihələrinə investisiyaların yatırılmasında 
büdcədənkənar fondlar daha məhdud profilə sahib olması ilə fərqlənirlər. Büdcədənkənar fondlar 
əsasən konkret bir sahənin inkişafı və dayanıqlılığının təmin edilməsi məqsədilə yaradıldığı üçün 
innovasiyalara investisiyaların həyata keçirildiyi sahələrdə də büdcədənkənar fondun təyinatına 
uyğun olaraq həyata keçirilir. Məsələn, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu formalaşdırmış olduğu eht 
iyatlarını istifadə edərkən həyata keçirəcəyi yenilik tədbirləri əhalinin sosial müdafiəsinin 
yaxşılaşdırılması və sosial müdafiə işinin təşkili imkanlarının yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata 
keçirilə bilər. 

Azərbaycanda milli innovasiya sisteminin maliyyə-investisiya mənbələrindən biri kimi çıxış 
edən Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi məqsədilə 
uzunmüddətli dövrdə güzəştli şərtlər və aşağı faiz dərəcələri ilə kreditlərin verilməsini həyata 
keçirir. Kiçik və orta sahibkarlığın yeni üsullarla qurulması və startap layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi innovasiya sisteminin inkişaf etdirilməsində müsbət rol oynayır. Eyni zamanda 
«Azərişıq» ASC və eyni profili lizinq təşkilatları da innovasiyaların inkişaf etdirilməsində 
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əhəmiyyətli rol oynayır. Lizinq əməliyyatları uzunmüddətli və aqrar sənaye komlpeksinin yenidən 
əməliyyatları olduğundan, kənd təsərrüfatı və aqrar sənaye kompleksinin yenidən qurulmasında və 
innovasiyalaşdırmanın tətbiqi nəticəsində sahənin investivləşdirilməsində mühüm rol oynayır. 
Bununla yanaşı, lizinq əməliyyatları birbaşa nağd şəkildə bahalı tecxnika parkv ilə təmin olunma 
imkanlarından məhrum ollan kiçik və orta sahibkarların da son yeniliklərə sahib olan texnikalar 

əldə etməsinə imkan yaradır. 
Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti 30 mart 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham 

Əliyevin Sərəncamı əsasında yaradılmışdır. Şirkətin yaradılmasında başlıca məqsəd qeyri-neft 

sektorunun inkişaf etdirilməsi və maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması ilə bağlı investisiyaların 
həyata keçirilməsindən ibarətdir. Azərbaycan İnvestisiya Şirkətinin fəaliyyəti nəticəsində sement 
istehsalı, gəmiqayırma, qida məhsullarının emalı, daşımaların həyata keçirilməsi kimi sahələr başda 
olmaqla qeryi-neft sektorunda innovasiyaların inkişaf etdirilməsi üçün yatırımlar həyata 
keçirilmişdir. Azərbaycan İnvestisiya Şirkəti eyni zamanda, beynəlxalq investisiya şirkətləri ilə 
birgə əməkdaşlıq və onların fəaliyyətinə koordinasiya funksiyasını da həyata keçirir. 

İnnovasiyaların maliyyələşmə mənbələrindən biri kimi hüquqi və fiziki şəxslərin, eləcə də yerli 
xarakterli qurum və təşkilatların vəsaitlərini qeyd etmək olar. İEÖ-in təcrübəsində innovativ 
xarakterli startapların maliyyələşmə mənbəyini də məhz buk imi mənbələr təşkil edir.ö fiziki və 
hüqkqi şəxslər innovasiyaların yaradılmasında ilkin maliyyə mənbəyi rolunu oynamaı ilə yanaşı, 
qeyri-pul təyinatlı maddi amillərin ortaya çıxmasında da başlıca rolu yerinə yetirirlər. Buna örnək 
olaraq ideyaların ortaya atılması, yeni idarəetmə metodlarının tətbiqinin formalaşdırılması, məhsul 
istehsalında və ya xdmətin təşkilində diqqətə dəyər bir dəyişikliyin həyata keçirilməsi kimi işləri 
göstərmək olar. Formalaşmış innovasiyaların maliyyələşdirəcək ilkin qurumlar kimi Azərbaycan 
təcrübəsində sahibkarlıq subyektləriinn maliyyələşdirilməsində rol oynayan banklar və vencur 
kapitala əsaslanan törəmə maliyyə-investisiya təşkilatlarını örnək göstərmək olar. 

İnnovasiya fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması dövlətin innovasiya siyasətinin ərkib hissəsi kimi 
milli innovasiya sisteminin inkişaf etməsində mühüm əhəmiyyətə sahibdir. Dövlət innovasiya 
fəaliyyətlərini stimullaşdıraraq milli innovasiya sistemini inkişaf etdirməyi, intensiv və dayanıqlı 
inkişaf səviyyəsinin yuksəlməsini hədəfləyir. Dövlət innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılmasını 
birbaşa və dolayı olmaqla iki yolla həyata keçirə bilər. (MİS4) 

Birbaşa yolla dövlət innovasiya fəaliyyətini stimullaşdırarkən elmi-tədqiqat, təcrübə-

konstruksiya layihələrinin həyata keçirilməsinin təşkili, buk imi fəaliyyətlərin maliyyələşdirilməsi 
və ya güzəştli imkanların yaraldılmasını həyata keçirir. Dövlətin elmi-tədqiqat layihələrində birbaşa 
stimullaşdırma həyata keçirməsinin səbəbləri kimi elmi-tədqiqat işlərinin çox riskli olması, ilkin 
mərhələdə yüksək xərc tələb etməsi, layihələr ictimai xarakterli olacağı halda özəl sektorun burada 
fəaliyyət göstərməyə maraqlı olmaması və ETT-nin inkişaf edəcəyi halda ümumi rifah səviyyəsinin 
artması ilə bağlıdır. 

Dolayı yolla innovasiya fəaliyyətinin stimullaşdırılması tədbirlərinə innovastiv fəaliyyətə vergi 
güzəştlərinin tətbiq edilməsi, patent-lisenziya sisteminin təkmilləşdirilməsi, innovastiv məhsulların 
satışı və ixracına dəstəyin həyata keçirilməsi, innovasiyalarla bağlı ümumit normativ-hüquqi 

bazanın yarxşılaşdırılması və milli innovasiya sisteminin inkişafına təkan verə biləcək sahələrin 
inkişafına dəstək olunmkası kimi fəaliyyətləri göstərmək olar. 

Bununla yanaşı, dövlət investisiyaların fəaliyyətini maliyyələşdirən risk götürərək fəaliyyət 
göstərən şirkətlərə də dəstək olmasını innovastiv fəaliyyətin stimullaşdırılması tədbirlərinə örnək 
orlaraq göstərmək olar. Vençur kapital əsasında fəaliyyət göstərən törəmə şirkətlərin və mələk 
investorların fəaliyyətinə dəstəyin göstərilməsi təldbirlərini buna örnək olaraq göstərmək olar. 
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Dövlət bu fəaliyyətlə məşğul oldan şirkuət və investorlara vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi, 
maliyyələşdirilməsinə dəstəyin həyata keçirilməsi, onların effektiv fəaliyyətinə hüquqi bazanın 
yaradılması yolu ilə stimullaşdırma həyata keçirə bilər. Vençur şirkətlərin möhkəmlənməsi və 
mələk investorluq ənənələrinin geniş yayılması Azərbaycan iqtisadiyyatında innovasiyaların 
inkişafına səbəb olacaqdır. 

Azərbaycanda innovasiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və stimullaşdırılmasının həyata 
keçirilməsi məqsədilə görülən tədbirlərdən biri də innovastiv fəaliyyətlə məşğul olan şirkətlərə 
vergi və kömruk fəaliyyəti ilə bağlı güzəştlərin tətbiq edilməsi ilə bağlıdır. İnnovativ şirkətlər 
fəaliyyətlərinin başlanğıcında risku kapitalı böyük və davamlı olaraq əlavə kapitala ehtiyac 
duyduğundan bu mərhələdə onların fəaliyyətlərinə aşağı dərəcələrlə vergi güzəştlərinin tətbiq 
edilməsi uyğundur. Azərbaycan strateji baxımdan inkişaf etməsində maraqlı olduğu kənd 
təsərrüfatı, turizm, emal və son məhsulun istehsalı ilə bağlı olan sahələrə tətbiq edilən 
innovasiyalarla bağlı stimullaşdırma xarakterli güzəştlər tətbiq edir. Buna örnək olaraq kənd 
təsərrüfatı ilə bağlı ölkəyə gətirilən innovastiv xarakterli texnikalar, onların ehtiyat hissələri və 
bununla batğlı avadanlıqlar ƏDV-dən azad olunmuşdur. Buk imi stimullaşdırma tədbirləri 
innovasiyaların ölkəyə gətirilən innovastiv xarakterli texnikalar, onların ehtiyat hissələri və bununla 
bağlı avadanlıqlar ƏDV-dən azad olunmuşdur. Bu kimi stimullaşdırma tədbirləri innovasiyaların 
ölkəyə gətirilməsində özəl sektorun maliyyə yükünü azaldaraq inkişafv təkan verməyə yönəlmişdir. 
Vergi siyasəti gömrük rüsumlarının azaldılması ilə də paralel şəkildə aparılaraq sahibkarlara uyğun 
şəraitin yaradılmasını təmin edir. 

Dövlət innovasiya fəaliyyətlərinə vergi stimullaşdırmasını həyata keçirərkən tətbiq olunan 
güzəştlərin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsini də həyata keçirir. Vergi stimullaşdırılması 
tədbirlərin qiymətləndirilməsinin həyata keçirilməsi özündə iki əsas məsələni əhatə edir: 

 vergi güzəştləri nəticəsində çəkilən xərclərin inflyasiya ilə müqayisədə gətirdiyi faydanın 
öyrənilməsi; 

 vergi güzəştləri nəticəsində büdcəyə daxilolmaların azalması qarşılığında innovasiyalardan 

əldə olunan səmərəliliyin müqayisəsindən aparılması. 
İnnovasiyaların stimullaşdırılması fəaliyyəti ayrı-ayrılıqda yox, kompleks tədbirlər şəklində 

həyata keçirilməlidir. Stimullaşdırma fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi və nəticəsinə nəzarət milli 
iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişaf proqramına uyğun şəkildə formalaşmasını təmin edir. 
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AZƏRBAYCANDA DÖVLƏTİN ANİİNFLYASIYA SİYASƏTİ  

VƏ ONUN TƏNZİMLƏNMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 
Qiymətlərin ümumi səviyyəsinin artması inflyasiya adlanır. İnflyasiya müxtəlif səbəblərdən 

yarana bilər. Əsas səbəb isə tələb və təklif arasında tarazlığın pozulmasıdır. Hər bir dövlət mümkün 

olan vasitələrlə inflyasiyanın qarşısını almaq, heç olmasa onun sürətini azaltmaq məqsədilə 

antiinflyasiya tədbirləri həyata keçirir. Məqalədə antiinflyasiya siyasətinin növ və formalarına, 
inflyasiyanın stabil saxlanılması üçün dövlətin hansı tədbirləri görməli olduğundan bəhs edilmişdir. 

Açar sözlər: Antiinflyasiya, radikal siyasət, adaptasiya siyasəti, Hans Timmer, “Trade in 

Transition” adlı regional hesabat, Dövlət Statistika Komitəsi, Mərkəzi Bank 
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ANTI-INFLATIONARY POLICY AND DIRECTIONS  
OF ITS PURIFICATION IN AZERBAIJAN 

The growth of the general price level is called inflation. Inflation can occur for various 

reasons. The main reason is the imbalance between supply and demand. Each state carries out anti-

inflationary measures to prevent inflation, or at least to slow it down by possible means. The article 

talks about the types and forms of anti-inflationary policy and what measures the state should take 

in order to maintain the stability of inflation. 

Key words: anti-inflation, radical politics, adaptation policy, State Statistics Committee, 

Central Bank. 
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Bütün ölkələrdə inflyasiyanın öz yaranma səbəbləri var. Lakin bu prosesdə müxtəlif faktorların 

olması ölkənin konkret iqtisadi şəraitindən asılıdır. Sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdə (xüsusən ABŞ 

və əksər qərb ölkələrində) inflyasiyanın artım tempini çox dar ölçüdə saxlamaq mümkün olur. Bu 

siyasətin məqsədyönlü olması üçün inflyasiya mexanizminin elementlərindən düzgün istifadə etmək 

lazımdır. Manatın məzənnəsinin kəskin dəyişməsinin qarşısını almaq, qeyri – neft sektorunun 

rəqabət qabiliyyətinin aşağı düşməsinə və xarici ticarət şəraitinin pisləşməsinə, inflyasiya 

təhlükəsini artıran manat emissiyasına yol verilməməlidir. Manatın sabitliyini və inflyasiyanın 

cilovlanmasını təmin edən sərt pul – kredit siyasəti elə aparılmalıdır ki, bu siyasətin iqtisadiyyata 

olan mənfi təsirini minimuma endirmək mümkün olsun. Buna nail olmaq üçün möhkəm 

iqtisadiyyata söykənən əsl maliyyə sabitliyi olan mikromaliyyə sabitliyinin yaradılması zəruridir. 
Hər bir hökumətin əsas vəzifəsi – onun tərəfindən keçirilən antiinflyasiya kursu və inflyasiya 

gözləməsinin stabilliyinin dəyişilməzliyinə əhalini inandırmaqdır. Əgər bu həll edilərsə və etibar 

bərpa olunarsa, onda hakimiyyət ictimai fikirləri idarə edərək vacib antiinflyasiya məqsədlərinə 
hətta bunun üçün zəruri resurların kifayət qədər olmadığı şəraitdə nail olmağın real imkanlarını əldə 

edir. 

İnflyasiyaya müxtəlif cür təriflər verilir. ABŞ iqtisadçıları inflyasiyanı qiymətlərin ümumi 

səviyyəsinin qalxması kimi səciyyələndirirlər. (“Ekonomiks” I,II cild kitabına istinadən). Bəzi 
müəlliflər pul tədavülü sferasının həddən artıq kağız pulla dolmasını inflyasiya hesab edirlər. Lakin 

inflyasiyanın ən ümumi, geniş tərifi belədir: İnflyasiya tədavülə əmtəə dövriyyəsinin tələblərindən 

artıq pul kütəsinin buraxılması nəticəsində əmtəələrin qiymətlərinin artması və pul vahidinin 

qiymətdən düşməsi deməkdir (S. İbadov “İqtisadi nəzəriyyə kitabına istinadən). İnflyasiya 

qiymətlərin ümumi artımı formasında baş verir. Pulun alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşür. Başqa cür 

desək, pulun dəyəri düşür. Pulun qiymətdən düşməsi əmtəə qiymətinin artmasına gətirib çıxardı. 
Bununla da inflyasiya meydana çıxır. ( Bu söz latın dilindən “qabarma” kimi tərcümə olunur.) 

Antiinflyasiya siyasəti – qiymətlərin ümumi səviyyəsinin sabitləşməsinə yönəlmiş 

makroiqtisadi siyasətdir. İnflyasiya kəskinliyin yumşaldılmasına yönəldilmişdir. 
Hər bir dövlət mümkün olan vasitələrlə inflyasiyanın qarşısını almaq, heç olmasa onun sürətini 

azaltmaq məqsədilə antiinflyasiya tədbirləri həyata keçirir. Bu proramlar iqtisadiyyatın 

sabitləşdirilməsində zəruri tədbir hesab olunur. Proqramın əsasını inflyasiyanın səbəblərinin və 

amillərinin obyektiv təhlili, onu aradan qaldırmağa, yaxud sürətini azaltmağa imkan verən tədbirlər 
kompleksi təşkil edir. Dövlətin antiinflyasiya siyasəti əsasən, iki formada olur: radikal və 

adaptasiya. 

Radikal siyasət – inflyasiyanı törədə səbəbləri aradan qaldırmağa yönəldilmişdir. 
Adaptasiya siyasəti – inflyasiyaya uyğunlaşmaq və onun mənfi cəhətlərini azaltmaqla həyata 

keçirilir. Adaptasiya siyasətində bütün bazar subyektləri (dövlət, firmalar) öz fəaliyyətlərində 

inflyasiyanı, əsasən, pulun alıcılıq qabiliyyətinin düşməsini nəzərə alırlar. Firmalar inflyasiya 

şəraitində qoyulan kapitalın tez geri qayıtmasını mümkün edən layihələrə üstünlük verirlər. 
Göründüyü kimi adaptasiya siyasətində inflyasiyanın mənşə səbəbləri nəzərə alınmır. 

İnflyasiyanın neqativ sosial və iqtisadi nəticələri müxtəlif ölkələrin hökumətlərini müəyyən 

iqtisadi siyasət aparmağa vadar edir. Dövlət tərəfindən pul kütləsinin tənzimlənməsinə həmişə 

diqqət yetirilmişdir. Antiinflyasiya siyasətinin pul-kredit, büdcə, vergi tədbirləri, sabitlik 

proqramları və fəaliyyətin tənzimlənməsi üzrə gəlirlərin bölüşdürülməsi və s. kimi zəngin çeşidləri 
vardır. Antiinflyasiya siyasətinin xarakterini qiymətləndirərkən, üç ümumi yanaşmanı ayırmaq olar. 

Birinci (keynsin müasir tərəfdarları tərəfindən təklif olunur.) çərçivədə fəal büdcə siyasəti nəzərdə 
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tutulur. Bu zaman dövlət öz xərclərini məhdudlaşdırır və vergiləri artırır. Nəticədə tələbat azalır, 
inflyasiyanın tempi aşağı düşür. Lakin eyni zamanda istehsalın və investisiyaların azalması baş verə 

bilər. Bu da durğunluğun yaranmasına gətirib çıxara bilər. Hətta ilkin olaraq qoyulmuş məqsədlərə 

zidd olaraq, işsizlik inkişaf edə bilər. 
İkinci yanaşma iqtisadi nəzəriyyənin monetarizm tərəfdarları tərəfindən tövsiyə olunur. Çevik 

təsir göstərən pul – kedit tənzimlənməsi mövcud iqtisadi vəziyyət üçün ön plana çəkilir. Bu növ 

tənzimlənmə zamanı pul miqdarı və borc faiz dərəcələri dəyişir. Bu yanaşmanın tərəfdarları hesab 

edirlər ki, dövlət ödəniş qabiliyyətinin məhdudlaşdırılması üçün antiinflyasiya tədbirləri görməlidir. 
Çünki işsizliyin təbii səviyyəsinin azaldılması yolu ilə iqtisadi artımın stimullaşdırılması və süni 
məşğulluğun dəstəklənməsi inflyasiya üzərində nəzarətin itirilməsinə doğru aparır. 

Bir çox ölkələrin hökümətləri 60-cı illərdən başlayaraq nəzarətdən çıxan inflyasiyanı 
cilovlamaq üçün qiymət, gəlir siyasətini aparmışlar və əmək haqqlarını məhdudlaşdırmışlar. Bu da 

üçüncü metodun əsasını təşkil edir. Çünki bu siyasət inflyasiya ilə bazar siyasəti üsulları ilə deyil, 

inzibati üsullarla mübarizə aparır və həmişə qarşıya qoyulmuş məqsədə çatır. 
Antiinflyasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsində böyük təcrübəyə malik olan qərb ölkələrində 

uzunmüddətli və qısamüddətli siyasətin əlaqələndirilməsi məqsədə uyğun göstərilir. 
Uzunmüddətli siyasət özündə ilk növbədə dövlət xərclərinin azaldılması və vergilərin 

artırılması hesabına büdcə kəsrinin azaldılması üzrə tədbirləri birləşdirir. İkincisi, pul kütləsinin 

illik artımı üçün pul dövriyyəsi sahəsində tədbirlər, xüsusilə sərt limitlərin müəyyənləşdirilməsidir. 
Bu da inflyasiyanın səviyyəsinə nəzarət etməyə imkan verir. Üçüncüsü, iqtisadiyyata inflyasiyanın 
büdcə kəsrinin maliyyələşdirilməsi üçün qısamüddətli kredit və borclar şəklində təsirinin 

azaldılmasıdır. 
Qısamüddətli antiinflyasiya tədbirləri inflyasiyanın tempinin müvəqqəti azaldılması üçün 

yönəldilir. Bu məqsədlə dövlət əsas istehsala əlavə kənar mallar və xidmətlər buraxan müəssisələrə 

əlavə güzəştlər verir. 

2017- ci ilin yanvar - iyun aylarında Azərbaycanda istehlak məhsullarının və xidmətlərin 

qiymətləri 2016 – cı ilin müvafiq dövrünə nisbətən 13,9 faiz artıb. Dünya Bankının Avropa və 

Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə baş iqtisadçısı Hans Timmerin “Trade in Transition” adlı regional 

hesabat açıqladı. Hesabatda bildirilirdi ki, yaxın 3 il ərzində Azərbaycanda inflyasiya əhəmiyyətli 
dərəcədə azalacaq. Hesabata əsasən, 2017-ci ildə ölkədə inflyasiyanın həcmi 7,8, 2018-ci ildə 4,2, 
2019-cu ildə isə 3,8 faiz təşkil edəcək. Qeyd edək ki, Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına 
əsasən, 2016-cı ildə Azərbaycanda inflyasiya 12,4 faiz təşkil edib. 

Beləliklə, Mərkəzi Bank valyuta siyasəti yeritməli, eyni zamanda ölkədə həyata keçirilən sosial 

– iqtisadi inkişaf proqramlarının realizasiyasına dəstək verməlidir. Bunun nəticəsində də baza 

aşağıdakı tədbirləri görməklə inflyasiyanın təkrəqəmli səviyyədə saxlanmasına və maliyyə 

sabitliyinin qorunmasına nail ola bilsin: 

1.Özəl müəssisə və təşkilatlara iri dövlət sifarişlərinin verilməsi; 2. Kommersiya kreditlərinin 

faizlərinin aşağı salınması; 3. Pul emissiyasının qarşısının alınması; 4. Dövlətin iqtisadi sferaya 

müdaxilələrinin minimuma endirilməsi; 5. Vergi stimullaşdırılmasının tətbiqi; 6. Işsizliyin səviyyəsi 
və əmək haqqı arasında olan mütənasibliyin gözlənilməsi; 7. Qiymət və əmək haqqı sisteminin 

liberallaşdırılması; 8. Milli valyutanın dəyərdən düşməsinin qarşısının alınması; 9. Hökümətin gəlir 
və xərclərinin balanslaşdırılması, büdcə kəsrinin minimuma endirilməsi; 10.Dolayı vergilərə 
üstünlük verilməsi. və s. 
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Transmilliləşmə - (ingiliscə - transnationalization - transmilliləşmə) – nəhəng şirkətlər arasında 
həyata keçirilən dövlətlərarası inteqrasiya formasıdır. Bu zaman kapitalın çox olduğu ölkədən onun 
defisiti olan ölkəyə hərəkəti baş verir. Özəl kapitalların beynəlxalq əlaqələri transmilli şirkətlərin 
fəaliyyətində öz təşkilati ifadəsini tapmışdır. 

TMŞ-lər dünyanın bir çox ölkələrində müəssisələri və filialları olan nəhəng şirkətlər birliyidir. 

Hazırda müsbət və mənfi cəhətlər baxımından TMŞ-lərin rol və fəaliyyətləri müasir dünyada oldu-

qca ziddiyyətli qiymətləndirilir. Beynəlxalq istehsalın ümumi miqyası onun seqmentlərinin coğrafi 

bölgüsü, müəssisələrin sayı və onların dünyanın bu və ya digər regionunda yerləşməsi ilə müəyyən 

edilə bilər.Son statistik məlumatlara görə dünyada təxminən 66 min TMŞ fəaliyyət göstərir ki, onlar 

da bütün dünya üzrə 890 min xarici filiala malikdirlər. Həmin şirkətlərin müəyyən bir hissəsi 

doğrudan da iri, öz fəaliyyət sahələrində lider mövqelərə malik şirkətlərdir. Bununla belə, onların 
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çoxu kiçik və orta müəssisələr kateoqiyasına aiddirlər. Məsələn, 1996-cı ildə İsveçə məxsus TMŞ-

lərin 4/5-ü kiçik və orta müəssisələr idi. İtaliyada isə bu nisbət 3/5-ə bərabər idi. Müasir dünya 

iqtisadiyyatının qloballaşması şəraitində rəqabət mübarizəsinin səviyyəsinin artması şirkətləri daha 

çox öz investisiya portfellərinə xarici aktivləri daxil etməyə məcbur edir ki, bu da transmilli 

şirkətlərin və onların dünya üzrə filiallarının sayının artmasına gətirib çıxarır. 
TMŞ-ləri bir çox iqtisadçı alimlər texniki tərəqqinin daşıyıcısı olan proqressiv iqtisadi fenomen 

adlandırırlar. Şəksiz bu fikirlə razılaşmamaq mümkün deyil. Digər tərəfdən isə "üçüncü dünya" 

ölkələrinin təbii sərvətlərini xammal şəklində mənimsəyən, bu zaman həmin ölkələrin 

vətəndaşlarını misli görünməmiş və heç bir beynəlxalq normaya uyğun olmayan qayda və üsullarla 

istismar edən və neokolonializmin başlıca zərbə qüvvəsi sayılan TMŞ-lərin beynəlxalq leqal mafiya 

imici də formalaşmışdır. Lakin hər nə olursa-olsun TMŞ-lərin fəaliyyəti və inkişafı ilə bağlı 
proseslər dövrün qanunauyğun, obyektiv inkişafının nəticəsidir və bu proses qarşısıalınmazdır. 

Dövlətlər arasında ticari əlaqələrin genişlənməsi iqtisadiyyatın beynəlmiləlləşməsinə gətirib 

çıxarır. İndi iqtisadi əlaqələrin qurulmasını dövlətlərdən çox transmilli şirkətlər (TMŞ) həll edirlər. 

Bu gün beynəlxalq kapital qoyuluşunun həcminin hiss olunan artımı nəticəsində istehsalat dö-

vlətlərin sərhədlərini aşmaqdadır. Bütün dünyada qarşısıalınmaz bir proses gedir: Dünya qloballaşır. 
Bu proses millətlərin həyatına sürətlə yeniliklər gətirir və millətlərin minillərlə topladıqlarını sürətlə 
dağıda bilir. Qloballaşma prosesinin əsas göstəricisi kapitalın çox sürətli və güclü hərəkətidir. Bu 

zaman elmin ən son nailiyyətlərindən bəhrələnən və külli miqdarda kapitala sahib olan, insanın 

istismarını getdikcə təkmilləşdirən nəhən TMŞ-lərin rolunu vacib edən birbaşa xarici investisiya-

ların həcmi və əhəmiyyəti artır, maliyyə bazarları beynəlmiləlləşir, kommunikasiya və nəqliyyat 

texnologiyaları yayılır və inkişaf edir, liberallaşma artır və tənzimlənmə yumşalır, dövlət sektoru 

özəlləşdirilir və milli hökumətlərin proseslərə müdaxiləsi məhdudlaşdırılır. 
Adətən, geniş imkanları olan iri TMŞ-lər enerji ehtiyatlarına malik, amma iqtisadiyyatı zəif 

inkişaf edən dövlətlərin ərazisində özlərinə asanlıqla yer edə bilirlər. Bir qayda olaraq, inkişaf və 
iqtisadi siyasət üzrə demokratik institutların olmadığı və ya zəif olduğu, bunun da nəticəsində 
iqtisadiyyatı geri qalan ölkələrdə qanunlar da zəif işləyir. Bundan faydalanan TMŞ-lər vaxt 

itirərməyək fürsəti qaçırmır. Onlar yerli hakimiyyətin "nazı ilə oynayır", "münbit şəraitdən" 

yararlanaraq özləri üçün əlverişli kontraktlar bağlayır və gözlədiklərindən də artıq gəlir götürürlər. 

Bu cür "münbit şərait"də iri layihələrin maliyyə fəaliyyətində çox vacib bir şərt olan obyektiv 

auditlər və şəffaf maliyyə hesabatları olmadan da "ötüşmək" olur. İctimai nəzarəti həyata keçirəcək 

həmkarlar təşkilatı yaratmağa isə müxtəlif təzyiqlər vasitəsi ilə imkan verilmir. Bununla da demo-

kratik ölkələrdə yaradılmış TMŞ-lər yerlərdəki eybəcərliklərə sadəcə adaptasiya olunurlar. Nəticədə 
vətəndaşın öz ölkəsinin konstitusiyasında nəzərdə tutulmuş ictimai birliklər yaratmaq hüququ və 
eləcə də Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) 1948-ci il tarixli "Assosiyasiyalar azadlığı və təşki-

latlanma hüququnun qorunması haqqında" Konvensiyasının tələbləri TMŞ-lər tərəfindən kobud 

şəkildə pozulur və bunun qarşısı milli hökumət tərəfindən alınmır. Əslində isə TMŞ-lər istəsə 
Ümumdünya Müqaviləsinin tövsiyələrini nəzərə alaraq istənilən "çətin" ölkədə korrekt fəaliyyət 

qura bilər. Burada Ümumdünya Müqaviləsinin doqquz əsas prinsipini xatırlatmaq yerinə düşər: 

İnsan haqlari üzrə: 
1. Öz nüfuz dairəsi çərşivəsində insanların beynəlxalq hüquqlarının müdafiəsinin 

dəstəklənməsi və onlara əməl olunması. 
2. Öz nüfuz dairəsi çərşivəsində insan hüquqlarının pozulmamasının təmin edilməsi 

Əmək standartları üzrə: 
1. Təşkilatlanma azadlığı və kollektiv danışıqların aparılması hüququnun tanınması. 



197 
 

2. İcbari əməyin bütün formalarının ləğv edilməsi. 
3. Uşaq əməyinin qadağan edilməsi. 
4. Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-seçkiliyin qadağan edilməsi. 
Ətraf mühit üzrə: 
1. Ətraf mühitin problemlərinə ehtiyatlı yanaşmanın dəstəklənməsi. 
2. Ətraf mühitin vəziyyətinə görə öz üzərinə müəyyən məsuliyyətlər götürülməsi barədə 

təşəbbüs irəli sürülməsi. 
3. Ətraf mühitə zərər yetirməyən texnologiyaların inkişafına və yayılmasına yardım 

göstərilməsi. 
Layihələrin tez və daha çox qazancla başa çatdırılmasına can atan TMŞ-lər, adətən, gətirdikləri 

iri investisiyaların əhəmiyyətini şişirdərək onu milli hökumətin baş qaxıncına çevirir və onun layihə 
üzərində nəzarət imkanlarını daraldır ki, bu da onun sosial proqramlarının həyata keçirilməsini 
əngəlləyir. Buna misal olaraq neft yataqlarının tammiqyaslı işlənməsi layihələrində əsas normativ 
sənəd kimi "BP" Şirkətinin və Azərbaycan Hökumətinin imzaladığı "Hasilatın Pay Bölgüsü 
Haqqında Saziş"i göstərmək olar. Bu Sazişdə Azərbaycan Hökumətinin öz vətəndaşları üçün 
nəzərdə tutduğu işçilərin tibbi sığortası, həyat sığortası və sair kimi vacib sosial proqramlar qəbul 
edilməyib. 

Əgər qloballaşma strategiyası düzgün qurulmasa, antisosial proseslərlə müşahidə olunan 
qloballaşma cəmiyyətin dağılmasına gətirib çıxara bilər. Yolundan azmış qloballaşmanın dağıdıcı 
təsirindən cəmiyyəti qorumaq üçün həmkarlar təşkilatlarının rolu böyük ola bilər. Belə ki, insanların 
əmək hüquqlarının və ümumilikdə insan haqlarının pozulduğu və milli hökumətin müdaxilə edə 
bilmədiyi sahələrdə həmkarlar təşkilatları lazım gələrsə beynəlxalq səviyyədə həmrəylik yolu ilə ən 
güclü TMŞ-in belə rəhbərliyini danışıqlar stolu arxasında oturda bilər. Bu zaman həmkarlar 
təşkilatları BƏT-in, Avropa İttifaqının və BMT-nin institutların hazırladığı və dövlətlərin qoşulduğu 
normativ aktların gücündən istifadə etməlidirlər. 

Avropada ticarət və investisiya qaydalarının əsasları 1957-ci ildə Avropa İttifaqının 
yaradılması ilə qoyulub və bir qədər sonra Avropa Şurası Sosial Xartiyası imzalanıb. Burada yoxsul 

regionların inkişafı üzrə sosial fondların yaradılması, yoxsul ölkələrdə onların qəbul etdiyi yüksək 
standartlara çəkilən xərclərin kompensasiya olunması nəzərdə tutulurdu. 1989-cu ildə İşçilərin Əsas 
Sosial Hüquqlarının İctimai Xartiyası imzalansa da, Avropa inteqrasiyasının sosial ölçüləri uğrunda 
mübarizə hələ yekunlaşmayıb və həmkarlar ittifaqları həm sosial, həm də iqtisadi inkişaf uğrunda 
mübarizə aparırlar. Ümumilikdə isə iqtisadi inteqrasiya üzrə bütün dünyada bağlanan müxtəlif 
sazişlərin taleyini sosial təminatlara və həmkarlar təşkilatlarının hüquqlarına, eləcə də insan 
haqlarına necə yanaşıldığı müəyyənləşdirəcəkdir. 

Hər şeyi şəriksiz şəkildə öz nəzarətinə almaq istəyən TMŞ-in məqsədyönlü təbliğatı 
nəticəsində dövlət sektoru səmərəsiz və bədxərc nəhəng kimi təqdim olunur, özəl sektor isə səmərə 
və məsuliyyət mücəssiməsi kimi başa düşülür. Ayrı-ayrı şirkətlərin varlanması baxımından bu, belə 
görünə bilər. Amma unutmaq olmaz ki, o şirkətləri varlandıran insanların konstitusion hüquqları var 
və hər bir dövlət öz vətəndaşlarının hüquqlarının qorunması üçün məsuliyyət daşıyır. Yəni bu və ya 
digər dövlətin ərazisində layihələr həyata keçirərək sərvət toplayan şirkətlər həmin dövlətin 
qanunlarına və beynəlxalq qurumlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmalıdır. 
Burada ən təhlükəli məqam özəl sektorun dövlət sektorunun iş yerləri açmaq kimi əhəmiyyətli 
sosial funksiyasını ələ keçirmək cəhdi ilə bağlıdır. Bəzən dövlət xərclərinin rasionallaşdırılması 
pərdəsi altında səhiyyə və təhsil kimi strateji sahələrin də özəlləşdirilməsinin zərurətə çevrilməsi 
görüntüsü yaratmaq istəyirlər. Kapitalın azad hərəkəti və azad ticarət milli vergiqoyma sistemləri 
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arasında rəqabətə gətirib çıxarır ki, bu da vergilərdən daxil olan vəsaitlərin azalmasına və sosial 

kəsirin yaranmasına səbəb olur. Bütün ölkələrə təzyiq göstərilir ki, onlar vergi siyasəti sahəsində 
ümumi məxrəcə gəlsinlər. Bu strategiya isə bir çox ölkələrdə dövlət sektorunu boğur və onu 
vəsaitlərdən məhrum edir. Çox təəssüflər olsun ki, biz də bu yoldayıq. Qeyd etmək lazımdır ki, 
beynəlxalq ticarət və investisiyalar barədə sazişlər təkcə iqtisadiyyatı əhatə etmir, cəmiyyətin 
həyatının bütün sahələrinə təsir göstərir. 

İstehsalatda texnologiyalar getdikcə çevikləşir və hərəkətləşir. TMŞ-in uzaq məsafədən idarə 
olunmasındakı çətinliklər aradan qalxır. İstehsalın çevikliyi və hərəkətliyi işçilərə də təzyiqi artırır. 
İnkişaf etmiş ölkələrdə yüksək ixtisaslı məktəblərdə təhsil almış işçilər yerlərdəki mütəxəssisləri 
üstələyir, rəqabətdə onları sıxışdırır. Nəticədə isə nə vaxtsa öz ölkəsində yaxşı mütəxəssis sayılan 
yerli işçi layihədə ikinci, üçüncü, hətta dördüncü dərəcəli işçiyə çevrilir və aşağı əmək haqqı alır. 
Burada isə Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 1958-ci il tarixli "Əmək və məşğulluq sahəsində ayrı-
seçkilik" haqqında Konvensiyası kobud şəkildə pozulur. 

TMŞ-in hər şeyi nəzarətə götürdüyü və milli hökumətləri oyundankənar vəziyyətdə saxladığı 
bir vaxtda əmək münasibətlərini tənzimləyən beynəlxalq hüquqi bazaya ehtiyac artır. Sosial 
hüquqları kifayət qədər qorunmayan işçilərin etiraz aksiyalarına başlamaması və istehsal prosesini 
mümkün ziyanlardan qorumağın ən ağıllı yolu işçilərin həmkarlar təşkilatının yaradılmasına şərait 
yaratmaq və bu təşkilat ilə əməkdaşlıq etməkdir. Həmkarlar təşkilatının olmadığı və kollektiv əmək 
müqavilələrinin bağlanmadığı yerlərdə TMŞ və ya onların subpodratçıları işçilərə ən zəif əmək 
müqaviləsini sırıyır və tez-tez həddi aşaraq işçilərlə amansız davranırlar. Məsələn, istehsalatın bu və 
ya digər mərhələsinin uğurla başa çatdığı zaman işçilərə bonus verilir. Bonus almağa namizədlərin 
sayı "çox" olanda şirkət rəhbərliyi onların sayını süni şəkildə azaldaraq qənaət etmək naminə 
"qanunpozanlar" ovuna çıxır və onlara töhmət elan edir. Bu insafsız aksiyanı həyata keçirən 
rəhbərlik onsuz da istismara məruz qalan işçinin istismarında hər cür həddi aşır. 

Bütün bunlardan belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, transmilli şirkətlərin bugünkü dünya 
iqtisadiyyatında mövqeyi, rolu danılmazdır və bütün bu prosesləri idarə etmək ən vacib məsələlərin 
başında gəlməlidir. 
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İNKİŞAFINDA ONLARIN ROLU 
Müasir şəraitdə Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişaf proqraminin əsas 

istiqamətlərindən biri vergi sisteminin təkmilləşdirilməsi, onun vasitəsilə müəyyəniqtisadi 
proseslərin tənzimlənməsi və beynəlxalq standartlara uyğun vergi məcəlləsinin 
müasirləşdirilməsindən ibarətdir. Məqalədə vergilərin ölkə iqtisadiyyatına təsirindən ,dolayı vergi 
növü olan ƏDV və aksizdən, dövlət büdcəsinin formalaşdırılmasında onların rolundan və bu 
məsələlərin əsaslandırılmasından danışılır. 
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INDIRECT TAXES AND THEIR ROLE IN THE DEVELOPMENT 

OF THE COUNTRY'S ECONOMY 
In modern conditions, one of the directions of the social-economic development program of 

Azerbaijan Republic is to improve the taxation system, regulating some economic problems and 

modernizing the tax code in accordance with international standards with the help of it. The influ-

ence of taxes on the economy of the country, indirect taxes such as VAT and excise tax, their roles 

in the formation of government budget and substantiation of all these are discussed in the article. 
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1.VERGILƏRIN ÖLKƏ IQTISADIYYATINDA ROLU 
Dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin mühüm tərkib hissəsi vergi siyasətidir.Vergi 

siyasəti dövlətin və cəmiyyətin ayrı –ayrı sosial qruplarının maliyyə ehtiyaclaının təmin olunması, 
həmçinin milli iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi məqsədilə ölkənin vergi sisteminin 
formalaşdırılması üzrə dövlət tərəfindən işlənib hazırlanan və həyata keçirilən iqtisadi və hüquqi 
tədbirlərin həyata keçirilməsinə xidmət edir. 

Vergi siyasəti dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasətin tərkib hissəsi olmaqla, ölkədə bazar 
münasibətlərinə keçirilməsində, onun dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasmda, iqtisadiyyatın 
inkişaf etməsində və əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 
Vergi siyasətinin bu tələblərə uyğun olaraq həyata keçirilməsi, onun nəzəri-metodoloji əsaslarının 
dəqiq müəyyənləşdirilməsini, müasir dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilməsini, aparılan 
iqtisadi islahatların aparıcı qüvvəsi kimi iqtisadiyyatın hazırki strukturunu və beynəlxalq 
standartlara uyğun qurulmasını tələb edir. Bu gün vergitutmanın bütün sahələrinin tədqiqinə və 
dərindən öyrənilməsinə böyük ehtiyac vardır. Yalnız bütün vergi nəzəriyyələri dərindən 
öyrənildıkdən, bu sahədə iqtisadçıların fikirləri araşdırıldıqdan sonra vergi sahəsində inkişafa nail 
olmaqolar. 

Müasir şəraitdə vergi siyasətinin əsas məqsədi büdcə gəlirlərini təmin etməklə yanaşı, ölkə 
iqtisadiyyatının inkişafını sürətləndirmək, əlverişli investisiya mühiti yaratmaq və sahibkarlıq 
fəaliyyətini stimullaşdırmaqdan ibarətdir. 

Hazırda həyata keçirilən vergi siyasətinin əsas istiqaməti vergi dərəcələrinin aşağı salınması, 
vergi məkanının, vergitutma bazasının genişləndirilməsi, hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq 
fəaliyyətini həyata keçirən fərdi sahibkarlar arasında vergi yükünün ədalətli tarazlığının qorunması, 
iqtisadiyyata investisiya qoyulmasının stimullaşdırılması, sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün 
şəffaf mühitin formalaşması və bunalrın nəticəsi kimi əhalinin sosial rifah halının 
yüksəldilməsidir.Vergi siyasəti həyata keçirilən zaman iqtisadiyyatın tənzimlənməsində dövlətin 
iştirakı vergi dərəcələri, vergitutma bazası, vergi güzəştləri və digər bu kimi alətlərinköməyi ilə 
reallaşdırılır. 

Adətən dövlət istənilən prosesə təsir göstərmək üçün bir sıra metodlardan istifadə edir ki, bu da 
vergi islahatları vasitəslə həyata keçirilir.İstənilən vergi növü sahəsində azadolma və güzəştlərin 
tətbiqi birbaşa tənzimlənən və ya stimullaşdırma prosesinə təsir edir. 

Son illərdə Vergi məcəlləsində edilən əsaslı dəyişiklər əsasən vergi ödəyicilərinin yükünun 
yüngülləşdirilməsi istiqamətində edilən dəyişikliklərdir ki, bunun da cəmiyyətin sosial-iqtisadi 

inkişafına müsbət və mənfi təsirlər də mövcuddur. 
Hazırda isə Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən vergi siyasəti vergi sisteminin 

normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi,vergi mədəniyyətinin formalaşdırılması, 
modernləşdirilmiş istehsal-mülkiyyət sistemi əsasında sabit iqtisadi artım üçün şərait yaradılması, 
vergi ödəyicilərinin fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması və vergi ödəyicilərinin 
hüquqlarının maksimum qorunması, vergi yükünün optimal səviyyədə azaldılması,dövlət vergi 
xidməti orqanlarının əməkdaşlarının fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaradılması, onların sosial 
müdafiəsinin təmin olunması, sahibkarlıq və investisiya fəallığını təsdiq edən, sadə və vergi 
ödəyicisi tərəfindən daha tez başa düşülən vergi sisteminin yaradılması, vergi qanunvericiliyinə 
əməl edilməsinin praktiki cəhətdən rahat olması və minimum inzibati xərclər cəlb etməsi üçün 
müvafiq şəraitin yaradılması prinsipləri üzrə aparılır. 

Fikrimcə, vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi və səmərəli vergi sistemini qurulması 
istiqamətində vergi sahəsində olan bütün nöqsanlar aradan qaldırılmalı, xərci daxilolmaları 
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üstələyən vergi növləri ya ləğv edilməli, ya da bu problemin həlli ilə bağlı tədbirlər həyata 
keçirilməli, vergidən yayınma halları minimuma endirilməli.İnflasiyadan müdafiə olunmaq üçün 
tədbirlər planı işlənib hazırlanmalı, VergiMəcəlləsinə edilən dəyişikliklərin cəmiyyətin sosial-
iqtisadi həyatına təsiri qabaqcadan ətraflı öyrənilməli, iqtisadi inkişafla nəticələnəcək vergi siyasəti 
həyata keçirilməlidir. 

Bazar iqtisadiyyatının tələblərinə uyğun vergi sisteminin qurulması tətbiq edilən vergilərdən 
əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır.Vergilər müxtəlif xüsusiyyətlərinə görə təsnifatlaşdırılır ki,bunlardan 
da əsas hesab olunan tutulma üsuluna görə təsniflandırmanın üzərində dayanaq. 

Tutulma üsuluna görə vergilər birbaşa və dolayı vergilərə ayrılırlar.Maddi sərvətləri toplanması 
prosesində vergi ödəyicilərinin gəlir və əmlakından bilavasitə tutulan vergilər birbaşa vergilərdir və 
bu vergilərin dəqiq məbləği məlumdur.Dolayı vergilər isə əmtəə, iş və xidmətin qiymətindən 
tutulan və qiymətlərin üzərinə dövlət tərəfindən qoyulan əlavə kimi tətbiq olunan vergilərdir.Dolayı 
vergilərə əlavə dəyər vergisi, aksiz vergisi gömrük rüsumları aid edilir. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində tətbiq edilən vergilər içərisində dolayı vergi statusuna 
sahib olan əlavə dəyər vergisi və aksizlərüzərində dayanaq. 

Dolayı vergilər içərisində ƏDV-dən sonra geniş tətbiq sahəsinə malik olan vergi növü 
aksizlərdir.İqtisadi mahiyyətinə görə aksizlər bir tərəfdən, yüksək rentabelli məhsul istehsalından 
əldə edilən əlavə mənfəətin bir hissəsinin dövlət büdcəsinə tutulması məqsədilə çıxış edirsə, digər 
tərəfdən, sosial cəhətdən zərərli malların istehlakıınn məhdudlaşdırlımasında dövlət üçün iqtisadi 
tənzimləmə aləti rolunu oynayır.ƏDV kimi aksizlər də əmtəənin qiymətini artıran dolayı vergi 
hesab olunur və buna görə də istehlakçı tərəfindən ödənilir.Aksizlərin tətbiqi ilk baxışda ƏDV-ni 

xatırlatsa da, yəni məhsulun qiymətinə əlavə formasında çıxış etsədə, onlarında ƏDV-dən fərqli, 
özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır.Düzdür hə iki vergi növünün tətbiq sahəsi istehlak malların 
üzərinə düşür və faktiki olaraq hər iki verginin ödəyicisi istehlakçılardır. 

 

2.ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ 
Əlavə dəyər vergisi (ƏDV) istehlak vergisinin növüdür. Bu vergi məhsula və ya materiala hər 

bir istehsal və çatdırma (distribusiya) mərhələsində əlavə olunan bazar dəyərinə qoyulur, və axırda 
istehlakçının üzərinə düşür. 

ƏDV dolayı vergi olmaqla məhsulun qiymətinə əlavə olunmuş formada çıxış edir. Əgər 
mənfəət vergisi müəssisənin sərəncamında qalan mənfəətin, gəlir vergisi işçilərə ödənilən əmək 
haqqının həcmini azalmasına səbəb olursa, ƏDV isə müəssisənin vəsaitlərinin həcmini azaltmır, 
çünki o, məhsulun istehlakçısı tərəfindən əmtəənin qiymətində ödənilir. Əlavə dəyər vergisinin 
iqtisadi mənası ondan ibarətdir ki,o, istehsalın və dövriyyənin bütün mərhələlərində yaradılmış və 
satılmış malların, işlərin, xidmətlərin dəyəri ilə istehsal və dövriyyə xərclərinə aid edilmiş material 
xərcləri arasındakı fərq kimi müəyyən edilən əlavə edilmiş dəyərin bir hissəsindən tutulur. Bu vergi 
hüquqi və fiziki şəxslərin fəaliyyəti prosesində yaranan dəyər artımının qanunvericiliklə müəyyən 
olunmuş kəmiyyətinin dövlət büdcəsinə ayrılan hissəsidir. 

Daxil olan ƏDV ilə xaric olan ƏDV əvəzləşdirilir.ƏDV bərpa edilmədiyi hallarda ,o ,satın 
alınmış məhsulların maya dəyərinin bir hissəsi hesab edilir. 

Adətən bu prosesə yerli vergi orqanları nəzarət edir. 
1992-ci ildən Azərbaycan Respublikasında tətbiq olunan əlavə dəyər vergisi (ƏDV) dolayı 

vergi olmaqla dövriyyədən vergini əvəz etmişdir. 
ƏDV-nin dərəcəsi: 
Ölkəmizdə ƏDV dərəcəsi tətbiq edilməyə başladığı 1992-ci ildə 28%;1993-2000 ci illərdə 20% 

https://az.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%B0stehlak_vergisi&action=edit&redlink=1
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və 2001-ci ildən 18% olaraq tətbiq olunmaqdadır. 
Vergitutma obyekti: 
Malların təqdim edilməsi, işlərin görülməsi, xidmətlərin göstərilməsi respublika ərazisində 

istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının pərakəndə satışı zamanı tətbiq edilən ticarət əlavəsi 
və vergi tutulan idxal vergitutma obyektidir. 

Vergi ödəyiciləri: 
Aşağıdakı rezident və qeyri-rezident hüquqi və fiziki şəxslər ƏDV-nin ödəyicisi sayılırlar: 
 ƏDV-nin ödəyicisi kimi qeydiyyatdan keçən və ya qeydiyyatdan keçməli olan şəxslər 
 Azərbaycan Respublikasına ƏDV tutulan malları idxal edən şəxslər, bu cür idxal malları 

üzrə 

 ƏDV-nin məqsədləri üçün qeydiyyatdan keçmədən iş görən və ya xidmət göstərən və 
vergiyə cəlb edilməli olan qeyri-rezident şəxslər, həmin işlər və ya xidmətlər üzrə 

 Aksizli malların istehsalçıları və sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi olmaq hüququndan 
istifadə etməyən bina tikintisi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslər. 

 

3.AKSİZ 
Aksiz - aksizli malların satış qiymətinə daxil edilən dolayı (istehlak) vergi növüdür. Ölkəmizdə 

aksizli mallara aşağıdakılar aid edilir: 
 içməli spirt, pivə və spirtli içkilərin bütün növləri; 
 tütün məmulatları; 
 neft məhsulları; 
 minik avtomobilləri (xüsusi nişan və avadanlıqlarla təchiz olunmuş xüsusi təyinatlı 

avtonəqliyyat vasitələri istisna olmaqla); 
 istirahət və ya idman üçün yaxtalar və bu məqsədlər üçün nəzərdə tutulan digər üzən 

vasitələr; 
 idxal olunan platin, qızıl, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatları, 
 emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaz; 
 idxal olunan xəz-dəri məmulatları 
Aksizlər yüksək rentabelli məhsulların istehsalından əldə olunan çox yüksək hədlərdə 

mənfəətin büdcəyə alınması və bütün müəssisələr üçün təxminən eyni iqtisadi şərait 
yaradılması məqsədilə tətbiq olunur. Aksizlərin köməyi ilə malların qiymətlərinin bir hissəsi - 

əlavəsi dövlət büdcəsinə alınır. 
Aksiz – Azərbaycan Respublikasının vergi sisteminə daxil olan başqa bir dolayı vergi növüdür. 

Aksiz satış qiymətinə daxil olduğu üçün son nəticədə istehlakçının hesabına ödənilir və məhz bu 
səbəbdən də dolayı vergi hesab olunur. Lakin, bütün hallarda aksizin ödənilməsi vəzifəsi aksizli 
malların idxalı və ya istehsalı ilə məşğul olan şəxslərin üzərinə düşür. Digər dolayı vergi növü olan 
ƏDV-dən fərqli olaraq aksizlər çoxpilləli xarakter daşımır. Aksizlər birbaşa və birdəfəlik olaraq 
büdcəyə köçürülür. 

Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal olunan mallar üçün – malların istehsal binasının 
hüdudlarından kənara buraxıldığı vaxt vergi tutulan əməliyyatın vaxtıdır. 

Malların idxalı üçün – Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinə uyğun olaraq aksizli 
malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxdığı vaxt vergi tutulan əməliyyatın vaxtıdır. Aksizli 
malların ixracı sıfır dərəcəsi ilə vergiyə cəlb olunur. 

Aksizli malları (və ya xammal və materialları) alan və bu malları vergi tutulan digər aksizli 
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malların istehsalı üçün istifadə edən şəxs xammal və materialları alarkən ödənilmiş aksizin 
məbləğini əvəzləşdirmək və ya geri almaq hüququna malikdir. Aksizin məbləği yalnız xammal və 
materialların istehsalçısı tərəfindən aksizin ödənildiyini təsdiq edən elektron vergihesab-faktura, 

xammal və materiallar idxal edildikdə isə –müvafiq sənədlər vergi orqanına verildiyi zaman 
əvəzləşdirilir və ya geri qaytarılır. Sənədlər vergi orqanına verildikdən sonra 45 gün ərzində 
tutulmuş aksiz məbləği vergi ödəyicisinə qaytarılır. 

Vergi ödəyiciləri: 
 Azərbaycan Respublikasında aksizli malların istehsalçıları; 
 Azərbaycan Respublikasına aksizli malların idxalçıları; 
 Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda bilavasitə özü və ya podratçı vasitəsilə 

aksizli malları istehsal edən və istehsal etdiyi yerdə vergi ödəyicisi kimi uçotda olmayan 
Azərbaycan Respublikasının rezidentləri; 

Aksizli mallar sifarişçinin göndərdiyi xammaldan Azərbaycan Respublikası ərazisində istehsal 
edildiyi hallarda, malların istehsalçısı (podratçı) aksizin ödəyicisidir. Bu halda istehsalçı (podratçı) 
aksiz məbləğlərini sifarişçidən almalıdır. Aksizli malların istehsalçısı və sifarişçisi qarşılıqlı surətdə 
asılı olan rezident şəxslər olduqda, malın sahibi (sifarişçi) aksizin ödəyicisidir. 

Vergitutma obyekti: 
Aksizlərin vergi tutma obyektinə aşağıdakılar daxildir: 
 Respublika ərazisində istehsal edilən aksizli malların istehsal binasının hüdudlarından 

kənara buraxılması (istehsal binalarına istehsalın olduğu ərazidə yerləşən anbarlar, köməkçi anbar 
sahələri və digər oxşar binalar aiddir); 

 idxal edilən aksizli malların gömrük xidmətinin nəzarətindən çıxması. 
 
 
4.Dövlət büdcəsinin gəlirlərində ƏDV və Aksizin xüsusi çəkisi 
 

 

2013 2014 2015 2016 

Gəlirlər-cəmi 19496,3 18400,6 17498,0 17505,7 
o cümlədən:     
Hüquqi şəxslərin mənfəət (gəlir) vergisi 2374,8 2302,7 2211,1 1983,2 

Torpaq vergisi 33,1 35,4 48,7 50,3 

Əmlak vergisi 125,1 141,3 148,2 174,7 

Əlavə dəyər vergisi 2710,0 3119,6 3454,7 3623,5 

Aksiz vergisi 593,3 797,3 647,8 625,1 

Mədən vergisi 121,5 116,2 116,1 110,3 

Xarici iqtisadi fəaliyyətlə bağlı vergilər 675,2 684,7 934,5 861,2 

Digər vergilər 161,5 192,7 247,7 457,0 

Sair daxilolmalar 11842,1 10030,4 8706,7 8474,7 

 

Göründüyü kimi, ƏDV üzrə daxilolmalar mütləq kəmiyyətdə ildən ilə artmaqdadır.Belə ki 
ƏDV üzrə daxilolmalar 2013-ci ildə 2710,0 mln AZN təşkil edirdisə, 2014-ci ildə 3119,6 mln AZN, 
2015-ci ildə 3454,7mln AZN və nəhayət 2016-ci ildə 3623,5mln AZN qalxmışdır ki, bu da 2015-ci 

ilin göstəricilərindən 168,8 mln AZN çoxdur.İllik artıma nəzət yetirdikdə görərik ki, hər il ötən ilə 
nisbətən artım müşahidə olunur.Dövlət büdcəsinin gəlirlərində ƏDV-nin xüsusi çəkisinə gəldikdə 
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isə buradada görürük ki, 2013-cü ildə 13,9 %, 2014-cü ildə 16,95 %, 2015-ci ildə 19.74%, 2016-cı 
ildə 20,7 %, təşkil etmişdir.Göründüyü kimi, ƏDV-nin büdcə gəlirlərində xüsusi çəkisi ildən ilə 
artmaqdadır.Bu isə onu göstərirki ƏDV büdcə üçün çox əhəmiyyətli gəlir mənbəyidir. 

Büdcə gəlirlərinin formalaşmasında iştirak edən digər bir dolayı vergi növü 
aksizlərdir.Göründüyü kimi, aksiz vergisi üzrə büdcə daxilolmaların səviyyəsi heçdə həmişə artan 
tempdəolmamışdır.Belə ki, 2013-ci ildə 593,3mln AZN,2014-ci ildə797,3mln AZN, 2015-ci ildə 
647,8mln AZN, 2016-ci ildə 625,1mln AZN təşkil etmişdir.Cədvəldən göründüyü illik artıma nəzər 
yetirdikdə isə 2014-ci il üzrə daxilolmalar 2013-cü illə müqayisədı artım müşahidə olunmuşdur 
2014-cü ildən sonrakı illər isə azalan tempdə davam etmişdir.Dövlət büdcəsinin gəlirlərində 
aksizlərin xüsusi çəkisinə nəzər yetirdikdə vəziyyətin heçdə pis olmadığını şahidi oluruq.Belə ki, 
2013-cü ildə 3%, 2014-cü ildə 4,3 %, 2015-ci ildə 3,7%, 2016-cı ildə 3,57 % təşkil etmişdir. 

Müasir şəraitdə birbaşa vergilər üzrə daxilolmaların artması müsbət haldır. Çünki, birbaşa 
vergilər üzrə daxilolmalar artırsa, deməli hüquqi və fıziki şəxslərin gəlirləri də artır. Bu isə həm 
sosial, həm də iqtisadi inkişaf deməkdir. Görünür ki, dolayı vergilər dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 
formalaşmasında mühüm rol oynayır və budcə gəlirlərinin artımı məhz vergi daxilolmalarınm 
artımından asılıdır. Lakın vergi daxilolmalarının artımı vergi yükünün ağırlaşdınlması hesabına baş 
verməməlidir. 

Fikrimcə, dolayı vergilər üzrə daxilolmaların artırılması istiqamətində deyil, dolayı vergilərin 
səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətində islahatlar aparılmalı, ilk növbədə regionlarda vergi 
nəzarəti gücləndirilməli, vergidən yaymma halları aradan qaldınlmalı, inflyasiyanın qarşısını almaq 
şərtilə və vergi yükü ağırlaşdırmadan səmərəli vergi siyasəti həyata keçirilməlidir. 
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AZƏRBAYCANDA TURİZM İNKİŞAFININ ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ 
Məqalədə müstəqil milli iqtisadiyyatın formalaşmasında mühüm sahələrdən biri kimi turizmin 

mahiyyəti,məqsədi və inkişaf istiqamətləri əsk olunmuşdur.Turizmin qeyri-neft sektorunun 

inkişafına təkan verən mühüm fəaliyyət sferası olması faktiki materiallar əsasında təhlil 
olunur.Məqalənin sonunda ölkədə gələcəkdə turizmin inkişafına dair bir sıra təklif və tövsiyələr 
irəli sürülür. 

Açar sözlər:turizm sektoru,xidmıt sferası,qeyri-neft sektoru 
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THE MAIN DIRECTIONS OF TOURISM ENTERPRISE  

DEVELOPMENT IN AZERBAIJAN 
This article states the nature, purpose and the main directions of tourism development and 

here is shown that it is the main sphere in formation of independent national ecenomy.Then there is 

analyzed the tourism which is the main factor stimulates in development of non-oil sector and on 

the base of fact material it action is analyzed. At the end of the article there is put forward a 

number of offers and recommendations on a long-term tourism development in Azerbaijan. 

Keywords:tourism sector,sphere of services,non-oil sector. 
 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra onun sosial iqtisadi inkişafında 
turizm sənayesinin formalaşmasında rolu böyüktür.Azərbaycanda turizm xidməti əsasən 4 iyun 
1999-cu ildə ölkə prezidenti tərəfindən ‘’Turizm haqqında’’ qanun təsdiq edildikdən sonra 
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fəaliyyətə başlamışdır.Həmin qanunda ölkədə turizm fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsinin 
prinsipləri, turizm sahəsində lisenziyalaşdırma,sertifikatlaşdırma və standartlaşmada dövlətin və 
digər təşkilatların rolu, turistin hüquq və vəzifələri,turizmdə təhlükəsizlik məsələlələri və s. Öz 
əksini tapmışdır.''Turizm haqqında’’ Azərbaycan Respublikası qanunun tələb və prinsiplərinə uyğun 
olaraq Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Xarici Turizm Şurası və digər 
departementlər formalaşmağa başladı və 18 aprel 2011 ci ildən etibarən ölkə prezidentinin fərmanı 
ilə Gənclər,İdman və Turizm Nazirliyi yaradaılmışdır.Sonralar ölkə turizm inkişafı ilə əlaqədar 
Azərbaycan Respublikasında sosial iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsi tədbirləri haqqında(24 
noyabr 2003), Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial iqtisadi inkişafına dair 2004-2008 cü 

illər sonra Dövlət Proqramı(11 fevral 2004), Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013 cü 

illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı (14 aprel 2009), Bakı şəhərinin qəsəbələrinin 2006-

2007 üzrə sosial iqtisadi inkşafın sürətləndirilməsinə dair tədbirlər proqramı(27 fevral 2006) turizm 
inkişafı üçün nəzərdə tutulmuşdur.Eyni zamanda ölkənin bir sıra universitetlərində turizm 
xidmətinə dair mütəxissislər hazırlanır.Turizm sferası dünyanın istənilən ökəsində maraq doğura 
biləcək sferalardan biridir.Turizm anlayışı,onun meydana gəlməsi və fəaliyyəti ilk dəfə olaraq 
qədim Misirdə və digər ərəb ölkələrində,Romada, Cənubi və Mərkəzi Asiyada Şərqi və Qərbi 
Avropa ölkələrində, Şimali və Cənubi Amerikada, Məkkə, Mədinə, Kərbəla kimi şəhərlərdə 
formalaşmağa başlamışdır.Müasir dövrlə həmin ölkələrdə və şəhərlərdə turizm sektorunun bütün 
formalarından geniş formada istifadə olunur: 

 Turizmin mahiyyətinə dair müxtəlif fikirlər irəli sürülməkdədir.Təsnifləşdirməni bu cür 
həyata keçirmək olar; 

 Turizm-ayaq dəyməyən,cığırlarda kilometrlərdə məsafəni qət edeən və tonqal ətrafında 
mahnılar oxumaq deməkdir. 

 Turizm-xarici ölkələrdə səyahət etmək kimi başa düşülür. 
 Turizm-yer dəyişməkdir. 
 Turizm-başqa yerdə,ölkələrdə olmaq,əylənmək və ya istirahət etməkdir. 
 Turizm-İqtisadiyyatım mühüm sahəsidir. 
 Turizm-İnsanların xarici mühitlə əlaqəsini tıəmin edən müəssisədir 
‘’Turizm haqqında’’ Azərbaycan Respublikası qanuna görə Turizm Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlarının, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin müvəqqəti olacağı ölkədə(yerdə) 
ödənişli fəaliyyətlə məşğul olmamaq şərti ilə istirahət,sağlamlaşdırma, tanış olma, idrakı(tarixi və 
mədəniyyət sərvətlərindən bəhrələnmə və s.),iş-peşə,idman vı dini məqsədlərlə daimi yaşayış 
yerlərindən müvəqqəti getməsidir. 

Müasir dövrdə turizm sahibkarlığı fəaliyyətində tursitlər böyük,ortavə iri turlardan müxtəlif 
məqsədlər üçün istifadə edirlər.Turizm sektoru özlüyündə sıyahət və xidmət məqsədinə xidmət 
etmir,eyni zamanda hər bir ölkənin iqtisadiyyatının inkişafına xidmət edir. 

Hazırda dünyanın ümumi milli məhsulunun 6 faizi, dünya istehlak xərclərinin 11 faizi turizmin 
payına düşür.Turizmin əsas formalarına aşağıdakılar aiddir. 

-istirahət məqsədli turizm(kurort və müalicə məqsədli səfərlər) 
-müxtəlif mədəniyyətləri öyrənmək üçün təşkil edilən səfərlər -ictimai turizm(qohum dost və 

tanışlarla birgə 

-idman turizmi(kommersiya maraqları üçün) 
-sosial turizm (sosial məqsədli yardəmlar üçün) 
-siyasi turizm (simpoziumlar konqreslərdə və tədbirlərdə iştirak etmək üçün) 
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Artıq Azərbaycanda insanların turizmə olan maraqları intensiv olaraq artır və onun müxtəlif 
formalarından istifadə edirlər.Bu məqsədlə ölkədə müxtəlif turizm departementləri,firmaları və 
digər sərbəst turizm obyektləri yaradılmış və onlar tərəfindən turistlər istədikləri istirahət yerlərini 
seçirlər.Turizm sektoru əsasən turizm inkişafına dair qəbul edilən qərarlar çərçivəsi boyunca həyata 
keçirilir.İqtisadi,sosial və xidmət sferasını əhatə edən turizm sektoru ölkənin milli iqtisadi 
maraqlarını daha çox reallaşdırır və gəlirlərin artmasına xidmət edir.Turizm sektorunda başlıca 
məqsəd investorların cəlbi və bunun sayəsində gəlir əldə edilməsidir.  Turistlər müxtəlif 
formalarda səfər etdikcə, onların turizm sektorundakı rolu da böyüyür. Hər bir ölkənin sosial-
iqtisadi inkişaf strategiyasında turizm hərəkatı sosial,iqtisadi və xidmət sferası kimi 
formalaşmış,dövlət və özəl sektorun gəlirlərinin formalaşmasında ən əsas amil kimi çıxış edir. 
  Azərbaycan respublikasında turizmin inkişafının problemləri və onun həlli yolları üzrə 
turizmin inkişaf səviyyəsi təhlil edilərəl qiymətləndirilir, turizm sənayesinin formalaşması və 
inkişafının mühüm sahəsi olan mehmanxana təsərrüfatı xüsusiyətləri araşdırılır,infrastruktur 
formalaşma prinsipi nəzərdən keçirilir.Qeyd edilir ki, müəyyən probləmlərin olmasına baxmayaraq, 
turizm sənayesinin əsas sahələrində bu sektor genişlənməsinə şərait yaradılır.Statistik məlumatlar 
baxımından turizm şirkətlərinin göstəriciləri daimi olaraq dəyişir.Firma üzrə çalışanların sayı 
2.3,müəssisənin gəlirləri 3.7, turizm məhsulu istehsalına çəkilən xərclər 3.8, satılan turizm 

məhsulları 3.3 artım müşahidə olunmaqdadır.Azərbaycan turizm sektoru üzrə hələdə idxalçı olaraq 
tanınmaqdadır. 

 
Cədvəl 1. Səyahət agentlikləri və turoperatorların əsas göstəriciləri 
 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

İşçilərin sayı (kənar əvəzçilər də 
daxil edilməklə) 1541 1730 1729 1794 1586 

ondan: 

     turizm fəaliyyəti ilə məşğul olanlar 1541 1473 1515 1567 1308 

işçilərin ümumi sayından: 
     dövlət müəssisələrində 17 18 24 14 16 

qeyri-dövlət müəssisələrində 1524 1712 1705 1780 1570 

o cümlədən: 
     xüsusi 1476 1596 1592 1675 1543 

xarici 23 28 33 27 78 

birgə 25 88 80 77 100 

Azərbaycan zəngin turizm ehtiyatlarına malikdir.Zəngin təbii ehtiyatları, nadir tarixi memarlıq 
abidələri, qədim arxeoloji obyektləri, meşələri,qoruqlar,və s vardır.Bu məqsədlə regionların sosial 
iqtisadi inkişafında turizm sektorunun inkişafına qayğı göstərilməsi vacibdir.Respublikada bu 

sektorun inkişafı üçün(2012-2014) illər çərçəvəsində dövlət Proqramı işlənib hazırlanmışdır. 
Proqrama əsasən respublikada turizmi inkişafı baxımından şərait olduğunu və bunların yaxın 
gələcəkdə insanlar üçün daha əlverişli şərait yaratmasına köməklik göstərəcəyinin bariz 
nümunəsidir. Bununla yanaşı Azərbaycanın bir sıra dövlət qoruqlarında turizmin inişafına böyük 
ehtiyac duyulur.Onlara:Qızılağac,Ellər, Şirvan,Zaqatala,Pirqulu, Türyançay və s. 

Azərbaycanda turizm mərkəzlərinin yaradılması üçün xarici ölkələrin təcrübəsindən 
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yararlanmalıyıq. Turizm infrastrukturunda yay və qış turizm komplekslərinin dövlət büdcəsindən 
vəsait ayrılması planlaşdırılır.Bunun üçün dağ rayonlarında xüsusi layihələr hazırlanır və icrası 
həyata keçirilir. Nümunə olaraq Qusar rayonunda Şahdağ kompleksinin buna əyani sübutdur. 

 

Cədvəl 2. 2012-2106 cı illər Azərbaycana gələnlərin yerləşdirilmə yerlərinin sayı 

 

2012 2013 2014 2015 

Yerləşdirilmiş turistlərin sayı 101431 91961 92305 61965 

o cümlədən: 
    Azərbaycan vətəndaşları 82808 81638 81858 59956 

digər ölkə vətəndaşları 18623 10323 10447 2009 

Qonaq evlərində, mehmanxanalarda 65138 69953 73295 47547 

o cümlədən: 
    Azərbaycan vətəndaşları 62549 59984 62918 45577 

digər ölkə vətəndaşları 2589 9969 10377 1970 

Pansionatlarda, istirahət evləri və 
sanatoriyalarda 11065 14304 12556 10082 

o cümlədən: 
    Azərbaycan vətəndaşları 11065 14304 12556 10082 

Mədəniyyət və turizm obyektlərinin tikinitisi və təmirinə dövlət daha çox vəsait ayırmışdır 
ki,bunun hesabına Bakıda çıxsaylı tarixi mədniyyət və turizm obyektləri əsaslı surətdə təmir 
olunmuş və yenidən qurulmuşdur.Gələcəkdə,respublikada turizm sahibkarlığının formalaşması 
ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına,məşğulluğun təmin olunmasına daha çox təsir göstərəcəkdir. 

Yuxarıda göstərilənlən cəhətləri nəzərə alaraqdan, yaxın gələcəkdə respublikamızda turizm 
sahibkarlığının daha da inkişafı üçün aşağıdakı təklif və tövsiyələrinə diqqət yetirilməsi 
məqsədəuyğun olardı. 

-respublikanın bütün iqtisadi rayonlarında turizm sahibkarlığının tarazlı inkişaf dövlət 
tərəfindən tənzimlənməlidir. 

-ölkənin füsunkar dağ və dağətəyi rayonlarında,şəhər və qəsəbələrində turizmin inkişafı ilə 
bağlı yerli büdcələrin formalaşmasında və mövcud iş qüvvəsindən səmərəli isitifadə olunmasına 
şərait yaradılmalıdır. 

-dövlət,xüsusi,şəxsi və bələdiyyə mülkiyyəti səviyyələrində turizm sahibkarlığının 
genişləndirilməsinə diqqət yetirilməlidir. 
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AZƏRBAYCANIN İNVESTİSİYA ŞAXƏLƏNDİRİLMƏSİ 

İşin məqsədi - iqtisadi böhran zamanı yarananan problemlərin Azərbaycanda qeyri neft sektorunun 

inkişafi üçün öz töhfəsini verməsini göstərməkdir. Hal hazırda iqtisadiyyatın inkişafı üçün lazım olan 
vəsaitin böyük hissəsini xarici investorların payına düşür. 

Açar sözlər: investisiya, “yol xəritəsi”, investisiya siyasəti, şaxələndirilmə, büdcə gəlirləri, maliyyə 
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INVESTMENT DIVERSIFICATION OF AZERBAIJAN 

The purpose of the work is to show that during the energy crisis certain economic realities made 

certain adjustments in the development of the non-oil sector of Azerbaijan. The main volume of funds 

for the capitalization of the economy today is provided by foreign investors. 

Keywords: investments, “travelling map”, investment politics, diversification, budgetary inflowing, 

financial and insurance spheres. 

 

  ,     ,  
      .   

       ,   
           

  . 
  ,       

,    2004      -

  ,    , 
  ,   , ,  

  . .  2009      -  , 
- ,       ,   

       ,     
 . 

  ,         



211 
 

2004-2014        , , 
, ,    ,     

 .  ,   2013     
   -  $28 .,         

   . 
   "  "     2020 ,  

           
     .    

        ,   
  . 

    ,      
       .   

         
,       ,     

    40%  ,   .   
       -  
     ,     
   (  ,   

  . .). 
,          . , 

     ,     2017 
      5,611 .  (78,6%    

 - 7,138 . )      . 
           :  

   -  2017     1,142 .  (16%  
).           385,5 . 

 (5,4% ). 

         :  
       (   )  

      .      . 
    2017        

 4,283 .  (60%  ),     
  40%,  2,855 . . 

,         
      .    

,    ,    
          

     .  ,   
  -      ,    . 

             
,       ( ,   . .). 

     (         
          

 ),    ,     
    . 



212 
 

          
   :      
  .  ,    , 
       2016    98,3%, 

 $1,706 .          
 20 .  ,         

$370,5 . (    23,6 ),       
  2016    22,8  -  $363,2 .      

    - $307,5 .     39,5%.    
        ($174,4 )  

 ($127,9 .). 
          

 .         
 -  :   20  ,   

      ,     
,    .      

   - 1995-2013       
    $185,3 .       

  80    :     , 
, , , , ,   . .   

        2014     
          

Stadler Rail Group.        
    , ,       

           ,  
    . 

           
:          

   $15,9 .  2015    $363,2 .   
          -

   ( ), ,  ,  30  , 
  ,  ,  -

 ,    .    
  ,     15   -   

,  ,  ,   . . 
            
  R-Farm   Hayat pharm   

 .         $74 . 
,        ,  

        .   2017  
    -     

Caspian pharmed,       $20,6 .    -  
Diamed Co  $4 .          

  ,         
2018 . ,   ,    ,       



213 
 

     , ,       
    . 

        -   
    .       

  ,    150   .  
         .  

     , ,     , 
,      ,   

 .      -  ,  , 
           .    

    ( , , Roketsan  . .) 
     .   

 ,         $10,1 
.,        $2,6 . 
"   ,    ,  

 ,     ,    
          

", -   -    .   , 
  ,          

 ,       
  .   ,     

 ( )  . "         
          

      ,    
        ", -   . 

     ,   2017    
       $307,5 . (  39,5%),  

,       -   
    . 

 

 

  : 
1.  . .    / . . . : . 2002. 
2.  .   :       

  . ,  2004 

3.  . .        
. — , . "Letterpress". 2008. 

4.     30  1996  №94-1  "   
 " 

5.  . .      :  
 .  , 2000 

6.  . .       
 .   1997. 

 

  



214 
 

Zöhrab EYVAZOV 
Dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

Xanım VƏLIYEVA 
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 

"AZƏRBAYCANDA TƏHSİLİN İNKİŞAFI ÜZRƏ DÖVLƏT STRATEGİYASI"NIN 
REALLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ 

Məqalədə "Azərbaycanda təhsilin inkişafı üzrə dövlət strategiyası"nın reallaşdırılmasının əsas 
istiqamətləri araşdırılmışdır. Burada təhsilin ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında rolu 
əsaslandırılmaqla, qeyd olunan strategiyanın məqsəd və vəzifələri nəzərdən keçirilmiş, onun ölk-

əmizdə təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsinə təsiri təhlil edilmişdir. 
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MAIN DIRECTIONS OF IMPLEMENTATION OF "STATE STRATEGY FOR 

DEVELOPMENT OF EDUCATION IN AZERBAIJAN" 
The main directions of the "State Strategy for the Development of Education in Azerbaijan" are 

analyzed in the article. Here the role of education in social and economic development of the coun-

try is justified, the purpose and tasks of the mentioned strategy are considered, the influence of this 

strategy on raising the level of education in our country is analyzed. 

Key words: education, formal education, informational education, non-formal education, edu-

cational strategy. 
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Təhsil həm siyasi, həm ictimai, həm social, həm də iqtisadi faktor olaraq çox mühüm əhəmiy-

yət kəsb edir. Təsadüfi deyildir ki, rəqabətqabiliyyətli, İnkişaf Etmiş Ölkələrin belə tərəqqisinin 

özəyində təhsilli cəmiyyət dayanır. Təhsilin inkişafında əsas məqsəd - vətəndaşlarda şəxsiyyət və 
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yaradıcılıq qabiliyyətinin inkişafına və ölkənin intellektual və mədəni potensialının artırılmasına 

olan tələbatın ödənilməsidir. Odur ki, təhsil aşağıdakı funksiyaları yerinə yetirir: 

 təhsil alan n єəxsiyyətinin, onun fərdi qabiliyyətinin inkiєaf  ; 
 təhsil alan n professional haz rl ; 
 cəmiyyətin elmi potensial n n formala d r lmas . 
Təhsil sisteminin qarşısında duran konkret vəzifələr sırasında aşağıdakılafı göstərmək olar: 
 biliklərin əldə olunması (dünyada mövcud olan biliklərdən istifadə və ya ölkənin özündə 

biliklərin yaradılması) 
 biliklərin mənimsənilməsi (ibtidai təhsilə təminat, ömür boyu təhsil üçün şəraitin yaradıl-

ması, ali təhsil sisteminin inkişafı və,s) 
 biliklərin ötürülməsi (yeni informasiya və telekommunikasiya texnologiyalarından istifadə 

və informasiya resurslarına çıxış imkanlarının təmin olunması və.s) (3,səh 229) 
Qloballaşan dünyada biliklərin təkamülü informasiya cəmiyyətini dəyərləndirən başlıca 

mənbədir. Müasir dövrdə yeni biliklərin qazanılması, informasiya, bacarıq və vərdişlər, onlara 
əsaslanan oriyentasiyalar postsənaye cəmiyyətinin iqtisadiyyatında çalışan işçilərin fundamental 
peşə xarakteristikasının əsas amilidir. XXI əsrdə dünya təhsilində konkret biliklərin qazanılmasını 
prioritet hesab edən ənənəvi modellərdən insanın intellektual imkanlarını və şəxsiyyət kimi ink-

işafını konkret məqsəd kimi hədəf seçən müasir təhsil konsepsiyalarına keçid geniş vüsət 
almaqdadır.İctimai-sosial durumundan asılı olmayaraq bütün dövrlərdə cəmiyyətin inkişafının əsas 
istiqamətləri insan kapitalından necə istifadə olunmasını xarakterizə edir. 

Məhz Azərbaycan Respublikasında da son illər aparılan sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində ölkə 
yüksək inkişafa nail olmuş,əhalinin maddi rifahı xeyli yaxşılaşmış,yoxsulluq səviyəsi minimuma 
enmiş və Respublikamız orta gəlirli ölkələr sırasında yer tutmuşdur. Ölkə qarşısında duran növbəti 
strateji vəzifə isə sosial-iqtisadi həyatın daha da modernləşdirilməsi və qabaqcıl beynəlxalq 
təcrübəyə uyğunlaşdırılması yolu ilə davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi və əhalinin həyat 
səviyyəsinin yüksəldilməsindən ibarətdir. Müasirləşmə, ilk növbədə qabaqcıl texnologiyaların və 
idarəetmə üsullarının, elmi nailiyyətlərin əsasında innovasiyaların ölkənin sosial-iqtisadi həyatına 
uğurlu tətbiqi ilə bağlıdır. İnsan kapitalının inkişafı iqtisadiyyatın qlobal sistemə uğurlu inte-

qrasiyası və ölkənin beynəlxalq rəqabətdən daha effektli faydalanması prosesində ən mühüm 
şərtlərdən olub, ölkənin təhsil sisteminin ən ümdə vəzifəsini təşkil edir. 

Ölkədə sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq, bütövlükdə əhalinin həyat səvkyyəsini yüksəltmək, 
keyfiyyətli təhsil və xidmətlə təmin etmək, iqtisadi artıma nail olmaq üçün dövlət səviyyəsində təd-

birlər həyata keçirilir. Belə təqdirəlayiq planlara 1994-cü ildə imzalanmış "Əsrin Müqaviləsi" 
,silsilə təşkil edən dörd illik nəzərdə tutulan "Regionların sosial iqtisadi i kişaf proqramları (2004-

2008-ci illər; 2009-2013-cü illər; 2014-2018-ci illər) , "Azərbaycan 2020 : Gələcəyə baxış "inkişaf 
konsepsiyası ,"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası" və.s aid 
edilir. 

Beləliklə Respublikamızda sosial-iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq üçün atılan belə mütərəqqi 
addımlardan biri də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2013-cü il 24 oktyabr tarixli Sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası"dır. 

"Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası" Azərbaycan Respu-

blikasında,keyfiyyət nəticələrivə əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında aparıcı yer tu-

tan,sərriştəli müəllim və təhsil menecerlərinə,qabaqcıl texnologiyalara əsaslanan infrastruktura ma-

lik təhsil sisteminin yaradılması məqsədilə beş strateji istiqamətdə əhatəli tədbirlər planı nəzərdə 
tutulmuşdur və bunlar aşağıdakılardır: (1) 
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 Birinci strateji istiqamət səriştəyə əsaslanan şəxsiyyətyönlü təhsil məzmununun yaradıl-
masına yönəlmişdir və təhsilin məktəbəqədər, ümumi, ilk peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali olmaqla, 
bütün pillələri üzrə kurikulumların inkişafı kimi vacib hədəfi əhatə edir. 

 İkinci strateji istiqamət təhsil sahəsində insan resurslarının müasirləşdirilməsini nəzərdə tu-

tur. Yəni, bu istiqamət innovativ təlim metodlarını tətbiq edən, təhsilin məzmununun səmərəli 
mənimsənilməsini təmin edən səriştəli təhsilverənin formalaşdırılmasına xidmət edir və özündə 
təhsilverənlərin peşəkarlığının yüksəldilməsi, təhsilalanların nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi 
üzrə yeni sistemlərin qurulmasını özündə ehtiva etdirir. 

Müəllim amili təhsilalanın öyrənməsi və inkişafı, nailiyyətlərinin monitorinqi prosesində 
həlledici rol oynayır. Təhsilalanın savadlı və səriştəli şəxs kimi formalaşmasına müəllimin təsiri 
müəllimin akademik bacarıqlarından, tədris təcrübəsindən və peşəkarlıq səviyyəsindən xeyli 
asılıdır. Müəllimin bu keyfiyyətləri ilə təhsilalanların nailiyyətləri arasında sıx korrelyasiya 
mövcuddur. 

 Üçüncü strateji istiqamət təhsildə nəticələrə görə cavabdeh, şəffaf və səmərəli idarəetmə 
mexanizmlərinin yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil sistemində tənzimləmə və 
idarəetmənin qabaqcıl beynəlxalq təcrübə əsasında müasirləşdirilməsi, təhsil müəssisələrində 
nəticəyönlü və şəffaf idarəetmə modelinin qurulması məqsədlərini əks etdirir. 

 Dördüncü strateji istiqamət müasir tələblərə uyğun və ömür boyu təhsili təmin edən təhsil 
infrastrukturunun yaradılmasını nəzərdə tutur. Bu istiqamət təhsil müəssisələrində informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları əsaslı təlim metodologiyasına uyğun infrastrukturun yaradılması, 
təhsil müəssisələri şəbəkəsinin rasionallaşdırılması, distant təhsil, istedadlı və xüsusi qayğıya 
ehtiyacı olan uşaqlar üçün təhsil və inkişaf, yaşlıların təhsili, peşə-ixtisas və təhsil məsələləri üzrə 
məsləhət xidmətləri göstərən regional universal mərkəzlərin, müasir tipli peşə-tədris 

məktəbləri,kampusların yaradılması tədbirlərinin cəmini özündə birləşdirir. 
 Beşinci strateji istiqamətdə Azərbaycan Respublikasında iqtisadi cəhətdən dayanıqlı və dü-

nyanın aparıcı təhsil sistemlərinin standartları ilə eyni səviyyəyə uyğun təhsil sisteminin 

maliyyələşdirilməsi modelinin qurulması, Təhsilin İnkişafı Fondunun yaradılmasını nəzərdə tutulur. 
Hələ 1995-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyev Təhsilin İnkişaf Fondunun yaradılması haqqında 
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı imzalamışdır. Fərmanda Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin ehtiyat fondundan müstəsna hal kimi Təhsilin İnkişaf Fonduna başlanğıc olaraq 10 
milyard manat məbləğində vəsait ayrılması nəzərdə tutulmuşdu. 

Kreativ iqtisadiyyat müəlliflik hüququ , əlaqəli hüquqlar və qeyri-ənənəvi Əqli Mülkiyyət 
obyektlərinə əsaslanan iqtisadiyyatdır. Onun alətləri kompyuter proqramları , İT məhsulları , 
kitablar, media , musiqi və film istehsalı , tətbiqi incəsənət , xalq yaradıcılığıdır.(4,səh 14) 

Müasir dövrdə ölkələrin uğurlu və davamlı iqtisadi yüksəlişi insan kapitalının məqsədyönlü 
inkişafı hesabına əldə edilmişdir. Bütün bunlar təhsilin dövlət xərclərində prioritetliyini getdikcə 
artırmaqdadır. Dövlətin təhsil xərcləri cəmiyyət üçün yüksək iqtisadi gəlirliyə malikdir. İnsan 
kapitalına qoyulan investisiya uzunmüddətli lakin o qədər də gəlirli investisiyadır Mütəxəssis hesa-

blamalarına görə təhsil investisiyaları kimi xərclənən hər bir dollar gələcəkdə 3-6 dollar həcmində 
gəlir gətirir.Orta gəlirli ölkələr arasında rəqabətin güclənməsi, sürətli texnoloji irəliləyiş nəticəsində 
ixtisas profillərinin tez-tez dəyişməsi təhsilin keyfiyyətinə tələbi daha da artırmışdır. 

Azərbaycan Respublikasında təhsil dünyəvi xarakter daşıyır. Dünyəvi təhsil ocaqları ilə 
bərabər ümumi orta təhsili başa çatdıranlar üçün dini təhsil müəssisələri də fəaliyyət göstərə 
bilər.Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində təlim dili Azərbaycan dilidir. 
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Həmçinin cəmiyyətin tələbinə, vətəndaşların və təhsil müəssisəsi təsisçilərinin arzusuna müvafiq 
olaraq müəyyən təlim-tərbiyə müəssisəsi bazasında, dövlət standartları çərçivəsində, mütləq 
Azərbaycan dili, Azərbaycan tarixi, Azərbaycan ədəbiyyatı və Azərbaycan coğrafiyası da tədris 
olunmaqla azsaylı xalqların dillərində, həmçinin xarici dillərdə də təhsil aparıla bilər.(2) 

Müasir təhsil sistemi özündə formal (dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə), informal (özünütəhsil) 
və qeyri-formal (dövlət təhsil sənədi verilməyən) təhsil formalarını birləşdirir. 

Təhsilin keyfiyyətinə və əhatəliliyinə qoyulan yeni tələblər təhsil sistemi anlayışına baxışı da 
yeniləmiş, müasirləşmişdir. Qanunvericiliyə əsasən Azərbaycan Respublikasının müasir təhsil sis-

temi f rmal (dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə başa çatan) təhsil forması ilə yanaşı inf rmal 

(özünütəhsil yolu ilə biliklərə yiyələnmə) və qeyri-f rmal (müxtəlif kurslarda, dərnəklərdə və fərdi 
məşğələlərdə əldə edilən və dövlət təhsil sənədinin verilməsi ilə müşayiət olunmayan) təhsil forma-

larını da nəzərdə tutmuşdur. 
Bir çox qabaqcıl ölkələrdə təhsil müddətinin tədricən artırılması istiqamətində addımlar atılır. 

Təsadüfi deyil ki Azərbaycanda da 10 illik təhsildən 11 illik təhsilə, 11 illik təhsil müddətindən 12 
illik təhsil müddətinə keçid baş vermişdir. 12 illik məktəb təhsil müddətində tədris kurikulum 
metodu ilə tədris olunur.Beynəlxalq təcrübədə təhsilin məzmunu ilə bağlı başlıca meyillərdən biri 
təhsil kurikulumlarının ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf tələbləri və prioritetləri ilə sıx 
əlaqələndirilməsindən ibarətdir. Kurikulumlar iqtisadi inkişaf məqsədlərinə xidmət edən bilik və 
bacarıqları, səriştəni aşılayan məzmuna malik olmalıdır 

Son illər ərzində Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı istiqamətində mühüm 
nailiyyətlər əldə edilmişdir. Həyata keçirilən uğurlu dövlət proqramları çərçivəsində ölkənin bütün 
regionlarında ümumi təhsilin infrastrukturu əhəmiyyətli şəkildə yenilənmişdir. Müasirləşən təhsil 
sisteminin qarşəsənda bir sıra vəzifələr dayanır,bunlar aşağıdakılardır: 

 ölkənin modernləşməsi üçün zəruri olan insan kapitalını inkişaf etdirmək və bununla 
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq rəqabət qabiliyyətini yüksəltmək; 

 məsuliyyətini dərk edən, demokratiya prinsiplərinə və xalqının milli ənənələrinə, insan 
hüquq və azadlıqlarına hörmət edən, azərbaycançılıq ideyalarına sadiq olan, müstəqil və yaradıcı 
düşünən vətəndaş və şəxsiyyət yetişdirmək; 

 milli mənəvi və ümumbəşəri dəyərləri qoruyan və inkişaf etdirən, geniş dünyagörüşünə ma-

lik olan, təşəbbüsləri və yenilikləri qiymətləndirməyi bacaran, nəzəri və praktiki biliklərə yiyələnən, 
müasir təfəkkürlü və rəqabət qabiliyyətli kadrlar hazırlamaq; 

 sistemləşdirilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini və əlavə təhsili təmin 
etmək, təhsilalanları ictimai həyata və səmərəli əmək fəaliyyətinə hazırlamaq. 

Strategiyanın məqsədi ölkədə səriştəli təhsilverənlərə, ən yeni texnologiyalara əsaslanan infra-

struktura malik, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe 
tutan təhsil sistemini yaratmaqdır və illər ərzində həyata keçirilən layihələr,proqramlar,strategiyalar 
öz məhsuldar nəticəsini göstərməkdə davam edir. 

Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət planı beynəlxalq ekspertlər cəlb olunmaqla 
hazırlanır. Strategiyanın həyata keçirilməsi üzrə fəaliyyət planı Azərbaycan Respublikasının Pre-

zidenti tərəfindən təsdiq olunur.Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respu-

blikasının Prezidentinə Strategiyanın icrasının gedişi barədə hər il üzrə hesabat təqdim edir. 
Son dövrdə elmin inkişafı istiqamətində görülən ən mühüm işlərdən biri də Prezident İlham 

Əliyevin 2009-cu il 21 oktyabr tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında 
Elmin İnkişafı Fondunun yaradılmasıdır.Fond fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən qrant 
müsabiqələri yolu ilə ölkədə elmin inkişafını çevik şəkildə dəstəkləmək, Azərbaycanda əldə olunan 
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elmi nəticələri ölkə hüdudlarından kənarda tanıtmaq, elmi təşkilat və qurumlarda müxtəlif 
tədqiqatlarla bağlı maddi-texniki bazanı ən müasir səviyyədə yeniləmək və ya gücləndirmək, eyni 
zamanda, kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirmək, müxtəlif elmi tədbirlər keçirmək, alimlərin xaricə 
elmi tədbirlərə göndərilməsini, qısamüddətli təcrübəartırmada iştirakını təmin etmək, elmi nəşrləri 
dəstəkləmək və başqa bu kimi məsələlərin həllini bir məqsəd kimi müəyyənləşdirmişdir. 

Dövlət səviyyəsində qəbul olunmuş sosial iqtisadi proqramların həyata keçirilməsi insan 

kapitalına istinad etməklə bərabər, eyni zamanda onun strateji inkişafı üçün etibarlı istiqamətdir. 
Respublikanın son on illikdə sürətli inkişafını təmin edən insan kapitalı, əsas aparıcı qüvvə olmaqla 

ali idarəetmə qurumları tərəfindən davamlı və dinamik şəkildə qayğı ilə əhatə olunmuşdur. 
 

ƏDƏBİYYAT: 
 

1. "Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyası". 
2. Azərbaycan Respublikasının Təhsil qanunu. 
3. Şamilova Hürü, "Sosial sahənin istisadiyyatı", Bakı, "Ecoprint", 2017, 284 s. 

4. İmanov Kamran, "Əqli Mülkiyyət və İnsan kapitalı", Bakı, 2016, 22 s. 

  



219 
 

Hürü ŞAMİLOVA 
Dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

Gülnarə MƏMMƏDOVA 
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 
VERGİLƏR DÖVLƏT BÜDCƏSİNİN ƏSAS GƏLİR MƏNBƏYİ KİMİ 

Məqalədə dövlət büdcəsi dövlət maliyyəsinin tərkib hissəsi olmaqla bir maliyyə planı kimi 
təhlil olunur. Burada dövlət büdcəsinin gəlirlərinin təsnifatı verilir, o cümlədən dövlət vergiləri, 
qrantlar və büdcə gəlirlərini formalaşdıran digər daxilolmaların strukturu və büdcədə payı 
nəzərdən keçirilir. Daha sonra məqalədə vergilərin və digər gəlirlərin büdcə gəlirlərinin 
formalaşmasında daha mütərəqqi rol oynadığı əks etdirilir. Həmçinin dövlət büdcəsinə vergi və sair 
daxilolmaların illər üzrə iqtisadi göstəriciləri də araşdırılır. 
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TAXES AS THE MAIN SOURCE OF THE STATE BUDGET 

In the article, the state budget, which is an integral part of public finances, is analyzed as its 

financial plan. Here the classification of the state budget revenues is given, including its structure 

and budget share of other revenues as state taxes, grants and budget revenues. Further in the 

article it is shown that taxes and other incomes have a more promising role in the formation of 

budget revenues. Economic indicators of tax and other revenues for these years have also been 

studied. 
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Dövlət büdcəsi hər bir ölkənin, hər bir cəmiyyətin həyatında müstəsna əhəmiyyətə malik olan 

vacib maliyyə sənədidir. Cəmiyyətin mövcud ictimai vəsaitinin əsas hissəsi məhz büdcədə toplanır. 
Büdcə vasitəsilə dövlət bütün başlıca funksiyalarının icrasını maliyyələşdirir. Büdcə vəsaiti dövlət 

və cəmiyyət üçün son dərəcə önəmli olduğundan bu vəsaitin cəmiyyətin mənafeyinə səmərəli 

istifadəsinin təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Dövlətin iqtisadi funksiyaları arasında gəlirlərin yenidən bölgüsü, ictimai əmtəə və xidmətlərin 
buraxılışı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, onun da həyata keçirilməsinə müxtəlif səviyyəli büdcələr 
vasitəsi ilə nail olunur. Büdcə vasitəsi ilə gəlirlərin yenidən bölgüsü eyni vaxtda həyata keçirilən və 
bir-biri ilə sıx əlaqədə olan ikitərəfli prosesdir. Həmin prosesə aşağıdakılar daxildir: 

− Büdcə gəlirlərinin yaradılması; 
− Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi; 
− Büdcənin tarazlaşdırılması 
Büdcə gəlirləri müvafiq qanunvericilik aktları ilə müəyyən olunmuş qaydada müxtəlif 

səviyyəli büdcələrə daxil olan vergilər, rüsumlar, digər ödəniş və daxilolmalardır.(7, s-170) 

Büdcə sisteminə daxil olan bütün büdcələr zəruri gəlir mənbəyinə malik olmalıdır. Büdcələrə 
daxil olan gəlirlər Azərbaycan Respublikasının Ali Qanunvericiliyi,yəni Konstitusiyası ilə, «Dövlət 
büdcəsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu, «Vergi məcəlləsi», «Bələdiyyələrin 
maliyyəsinin əsasları haqqında» Azərbaycan Respublikasının qanunu və digər müvafiq qanunlar və 
sərəncamlarla müəyyən olunur. Ali və yerli dövlət hakimiyyəti orqanlarının funksiyalarının maliyyə 
təminatı üçün onlar qanunvericiliklə müəyyən gəlir mənbələri ilə təmin olunurlar. 

Gəlirlərin büdcələr arasında paylaşdırılması ölkənin iqtisadi sistemi, vergi və gəlirlərin mövcud 
sistemi ilə həyata keçirilir və hər bir büdcə həlqəsi zəruri gəlir mənbəyi ilə təmin edilir və bununla 
onun iqtisadi, sosial inkişafı üçün maliyyə bazası yaradılır. 

Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi büdcə sisteminin aparıcı həlqəsi olmaqla dövlətin 

müvafiq maliyyə ilinə əsas maliyyə planıdır. Dövlət büdcəsi Azərbaycan Respublikası Milli 
Məclisində təsdiq edildikdən və Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən imzalandıqdan 
sonra qanunu qüvvəyə malik olur. 

İqtisadi mahiyyətinə görə dövlət büdcəsi Azərbaycan Respublikasının mərkəzləşdirilmiş pul 
vəsaitləri fondunun yaradılması və istifadəsi formasıdır. 

Azərbaycan Respublikası dövlət büdcəsinin məqsədi ölkənin iqtisadi, sosial və digər strateji 

proqramlarının və problemlərinin həlli, dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün 

qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada maliyyə vəsaitinin toplanmasını və istifadəsini təmin 

etməkdir. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi mərkəzləşdirilmiş gəlir və xərclərdən, yerli 

gəlir və xərclərdən ibarətdir.(4,s-69) 

Dövlət büdcəsi ÜDM-in və MG-in bölgüsü və yenidən bölgüsündə pul vəsaitlərinin 

iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin maliyyələşdirilməsi və dövlətin müdafiə qüdrətinin 

möhkəmləndirilməsi üçün təmərküzləşdirilməsində mühüm rol oynayır.(6,s-114) 

Azərbaycan Respublikasının ərazisində qanunla müəyyən olunmuş tədiyyələr üzrə 
daxilolmaların dövlət büdcəsi və digər büdcələr arasında bölgüsü ölkənin, regionların inkişaf 
proqramı nəzərə alınmaqla hər il üzrə qəbul olunan dövlət büdcəsi haqqında qanunla tənzimlənir. 

Dövlət büdcəsinə bütün daxilolmalar və ödəmələr, büdcədənkənar haqlar(ödənişlər), 

büdcədənkənar dövlət fondları, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun gəlirləri, əməliyyat 

xərcləri, beynəlxalq banklarda və digər dövlət maliyyə əməliyyatları qanunvericiliklə müəyyən 

edilmiş qaydalara uyğun olaraq dövlət xəzinədarlığı vasitəsilə icra edilir.(3,s-39) 

Dövlət büdcəsi gəlirlərinin yığımı Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsinə və digər 
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qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq həyata keçirilir. Gəlirlərin məbləğinin yuxarı həddi dövlət 
büdcəsinin qanunla təsdiq olunmuş göstəriciləri ilə məhdudlaşmır. 

Qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş həcmdən artıq ödənilmiş vergilərin, rüsumların digər 
ödənişlərin və daxilolmaların büdcədən qaytarılması dövlət büdcəsi gəlirlərinin azaldılmasına aid 
edilir. 

Vahid büdcə təsnifatına (Nazirlər Kabinetinin 6 oktyabr 2004-cü il tarixli qərarı) uyğun olaraq 
büdcə gəlirləri 4 kateqoriyadan ibarətdir: 

 vergilərdən daxilolmalar 
 sosial ayırmalar, 
 qrantlar 

 digər gəlirlər.(9,s-40) 

Vergilərdən daxilolmalar. Vergilər vergi bazasına görə fərqlənir. Bu halda vergi bazası kimi 
məcmu gəlirlər, əmək haqqı,mal dövriyyəsinin həcmi, mülkiyyət, idxal olunan mallar və s. çıxış edə 
bilər. 

Sosial ayırmalar. Sosial ayırmalar dövlətin həyata keçirdiyi sosial proqramlardan asılı olaraq 
sosial təminata və sosial ehtiyaclara ayırmalara bölünür. Sosial təminata ayırmalar məcburi xarakter 
daşıyır və xüsusi fondun yaradılmasını nəzərdə tutur. 

Qrantlar. Qrantlar dövlət üçün əhəmiyyət kəsb edən proqramların hazırlanması və həyata 
keçirilməsi üçün müvafiq qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş yardımdır. Beynəlxalq təşkilatlar, 
xarici hökumətlər, xarici hüquqi və fiziki şəxslər qrantların donoru kimi çıxış edə bilər. 

Digər gəlirlər: 
 mülkiyyətdən gəlirlər; 
 mal və xidmətlərin satışından daxilolmalar; 
 cərimə və sanksiyalar üzrə daxilolmalar; 
 könüllü köçürmələr 
 kateqoriyalar üzrə ayrılması mümkün olmayan gəlirlər. 
Dövlətin iqtisadi inkişafına mərkəzləşdirilmiş təsirli alətlərindən biri kimi vergilərdən istifadə 

edilməsinin uzun tarixi var, lakin uzun müddət ərzində onlara iqtisadi siyasətin çevik aləti kimi 
deyil, yalnız dövlət büdcəsini formalaşdıran mənbələrdən biri kimi baxılıb. 

Dövlət büdcəsinin gəlirləri iqtisadi fəaliyyətin ən vacib sahələrindən biridir. Dövlət gəlirlərinin 

83%-ni vergilər təşkil edir. 
Bazar iqtisadiyyatı şəraitində göstərilən problemləri həll etmək üçün dövlət vergilərdən çox 

mühüm bir alət kimi istifadə etməlidir. Vergi iqtisadi tənzimləmədə ən yetkin vasitədir.(8,s-80) 

Vergilərin ümumi xarakterini istənilən dövlətin maliyyə sistemində əsas yer tutan büdcə 
sistemi şərtləndirir. İstənilən səviyyəli büdcə, dövlət gəlirləri sistemi vasitəsi ilə formalaşır. Gəlirlər 
ölkənin milli gəlirlərinin, dövlətin funksiyalarının həyata keçirilməsi üçün maliyyə bazasının 
yaradılması məqsədi ilə, müxtəlif pul ödənişləri şəklində dövlətin mülkiyyətinə keçən hissəsidir. 
Ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, yenidən bölüşdürmənin nəticəsi olan büdcə gəlirlərinin özü 
sonradan yeni bölüşdürücü mexanizmlər yaratmağa başlayır, çünki onlardan ərazilərin, sahələrin 
büdcə fondlarının formalaşdırılması üçün istifadə olunmağa başlanılır. 

Vergi dövlətin öz xərclərini örtmək və sosial həyata təsirini təmin etmək üçün hüquqi və fiziki 
şəxslərdən mütləq qaydada yığdığı vəsaitdir(gəlirdir). Vergidən ya stimullaşdırma yolu ilə müəyyən 
iqtisadi fəaliyyət növünü genişləndirmək, ya da başqa bir iqtisadi fəaliyyət sahəsini ixtisar etmək, 
məhdudlaşdırmaq üçün istifadə oluna bilər. Vergilər vergi ödəyicilərinin və vergiqoyma 
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obyektlərinin gəlirlərindən, sərvətlərindən və xərclərindən tutulur, yəni vergi ödəyiciləri vergini 
bilavasitə əldə etdikləri gəlirlərdən, malik olduqları sərvətlərdən və həyata keçirdikləri xərclərdən 

verirlər. 
Vergi – dövlətin və bələdiyyələrin fəaliyyətinin maliyyə təminatı məqsədi ilə vergi 

ödəyicilərinin mülkiyyətində olan pul vəsaitlərinin özgəninkiləşdirilməsi şəklində dövlət büdcəsinə 
və yerli büdcələrə köçürülən məcburi, fərdi, əvəzsiz ödənişdir. 

Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə müvafiq olaraq respublikada müəyyən edilmiş və 
büdcəyə ödənilən vergi və gəlirlər üç növə ayrılır: 

1) dövlət vergiləri; 
2) Naxçıvan Muxtar Respublikası vergiləri; 
3) yerli vergilər (bələdiyyə vergiləri). 
Dövlət vergiləri Azərbaycanın bütün ərazisində tətbiq edilən vergilər olmaqla aşağıdakılardan 

ibarətdir: 
- fiziki şəxslərdən gəlir vergisi; 
- hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi; 
- əlavə dəyər vergisi; 
- aksizlər; 
- hüquqi şəxslərin əmlak vergisi; 
- hüquqi şəxslərin torpaq vergisi; 
- yol vergiləri; 
- mədən vergisi; 
- gömrük vergi və rüsumları; 
- sadələşdirilmiş sistem üzrə vergilər; 
- sosial vergilər; 
- dövlət qanunvericiliyi əsasında təyin edilən sair vergilər və rüsumlar. 
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin tərkbində dolayı vergilərin də çox böyük payı var.Vergi sistemində 

ƏDV böyük yer tutur. Büdcə gəlirlərinin təxminən 20-30%-i onun hesabına toplanır. 
Vergilər istehsala əsas etibarilə stimullaşdırma, investisiya həcmi, istehsal maliyyəsi, 

məşğulluq norması və idarəetmənin texniki təşkili vasitəsilə təsir edir. 

Vergilərin gəlirlərin qeyri-bərabərliyinin azaldılmasında və ümumiyyətlə, sosial problemlərin 
həllində oynadığı mühüm rol həm də onunla ifadə oluna bilər ki, əsasən vergilər hesabına 
formalaşmış dövlət büdcəsindən müxtəlif sosial proqramların maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir, 
təhsil, elm, səhiyyə, incəsənət kimi sahələrin inkişafı təmin olunur. 

Dövlət büdcəsinin vəsaitləri əsas fondlara kapital qoyuluşu, həyatı əhəmiyyət kəsb edən 

sahələrə dotasiya verilməsi, ölkənin müdafiə qüdrətinin möhkəmləndirilməsində mühüm maliyyə 

mənbəyi kimi çıxış edir. Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsinin istehsalın səmərəliliyinə, 

elmi-texniki tərəqqinin sürətləndirilməsinə iqtisadi təsiri durmadan güclənir. Həmçinin dövlət 

büdcəsi təhsili və elmi maliyyələşdirməklə ixtisaslı və elmi kadrların hazırlanması üçün vəsaitlərin 

iri maliyyə mənbəyinə çevrilmişdir. 
Belə ki, büdcə gəlirlərinin ÜDM-in strukturuna və sahə quruluşuna uyğun artımına, potensial 

gəlirlərin büdcəyə təmin olunması əmsalının əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə, vergilərin 

sadələşdirilməsinə, vergi dərəcələrinin azaldılmasına, vergi ədalətliliyinin təmin olunmasına, 
vergilərin yığılmasını təmin edən orqanların strukturunun təkmilləşdirilməsinə, nəzarətin 

səmərəliliyinin artırılmasına, sahibkarlıq fəaliyyətinin genişləndirilməsini təmin edən vergi 

mühitinin yaradılmasına və s. bu kimi tədbirlərin həyata keçirilməsinə nail olunmuşdur.(5,s-159) 
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Dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmalar haqqında məlumat 
 

İllər 
Vergi və digər ödənişlər üzrə 

daxilolmalar (min AZN) 
2005 1 427 452,9 

2006 2 706 282,3 

2007 4 549 259,0 

2008 5 746 565,8 

2009 4 113 400,0 

2010 4 292 800,0 

2011 5 475 062,0 

2012 6 025 366,5 

2013 6 663 633,4 

2014 7 113 622,4 

2015 7 118 196,7 

2016 7 015 165,4 

 

2017-ci il üzrə dövlət büdcəsinin mədaxili 16446,9 mln. manat, xərcləri 17588,3 mln. manat 
olub. 

Maliyyə Nazirliyindən Qaynarinfo-ya verilən məlumata görə, 2017-ci il üzrə dövlət büdcəsinin 
mədaxili 16766,0 mln. manat proqnoza qarşı 16446,9 mln. manat və ya 98,1 faiz icra olunub. 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi xətti ilə daxilomalar 6972,0 mln. manat və ya 
proqnoz 91,2 faiz icra olunub. Həmin vəsaitin 74,5 faizi və ya 5192,7 mln. manatı qeyri-neft 

sektorundan daxilolmaların payına düşür.2017-ci il üzrə Dövlət Gömrük Komitəsi xətti ilə dövlət 
büdcəsinə 2608,8 mln. manat vəsait daxil olub və proqnoz 115,9 faiz icra olunub. Dövlət Neft Fon-

dundan dövlət büdcəsinə nəzərdə tutulan məbləğdə və ya 6100,0 mln. manat vəsait transfert edilib. 

2017-ci ildə dövlət büdcəsindən maliyyələşdirilən təşkilatların ödənişli xidmətlərindən 366,1 mln. 
manat, Mərkəzi Bankının mənfəətindən ayırmalar hesabına 250,0 mln. manat, sair daxilolmalardan 
150,0 mln. manat vəsait dövlət büdcəsinə daxil olub. 

2018-ci il üçün dövlət büdcəsinin gəlirləri 20127,0 milyon manat proqnozlaşdırılır ki, bu da 
ÜDM-in 29,0 faizi həcmində olmaqla, 2017-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 3361,0 
milyon manat və yaxud 20,0 faiz, 2016-cı ilin faktiki icra göstəricisi ilə müqayisədə 2621,2 milyon 
manat və yaxud 15 faiz çoxdur. (1) 

2018-ci ildə dövlət büdcəsi gəlirləri üzrə proqnozun 7907,0 milyon manatı və ya 39,3 faizi 
Azərbaycan Respublikası Vergilər Nazirliyinin xətti ilə daxilolmaların, 9216,0 milyon manatı və ya 

45,8 faizi Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan transfertlərin, 2430,0 milyon manatı və 
ya 12,1 faizi Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömük Komitəsinin xətti ilə daxilolmaların, 574,0 
milyon manatı və ya 2,8 faizi isə digər gəlirlərin payına düşür. 

2018-ci ilin birinci rübündə dövlət büdcəsinin mədaxili 4428,5 mln. manat proqnoza qarşı 
4562,9 və yaxud 134,4 mln. manat 3,0 faiz çox olmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi tərəfindən dövlət büdcəsinə 1436,5 mln. manat 
vəsat daxil olmuşdur, bu da 2017-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,8 mln. manat və ya 1,1 faiz 
çoxdur. Həmin vəsaitin 67,5 faizi və yaxud 969,7 mln. manatı qeyri-neft sektorundan 

daxilolmaların payına düşür. 
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2018-ci ilin birinci rübündə Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömük Komitəsi tərəfindən 
dövlət büdcəsinə 726,9 mln. manat vəsait təmin edilmişdir ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə 
müqayisədə 27,3 faiz və yaxud 155,8 mln. manat olmuşdur. Sair daxilolmalar üzə büdcəyə 21,2 
mln. manat vəsait daxil olmuşdur ki, bu da ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 71,0 faiz və yaxud 
8,8 mln. manat çoxdur. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə 2299,0 
mln. manat vəsait transfert edilmişdir.(11) 

 
ƏDƏBİYYAT: 

 
1. Azərbaycan Respublikasının 2018-ci ilin dövlət icmal büdcələri üzrə layihələrin təqdimatı, 

Bakı-2017. 

2. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 
3. Xankişiyev B., Əliyev Ş.”Büdcə təşkilatlarında uçot və hesabat”, Bakı-2013. 

4. Məmmədov Ə., Rzayev P. və başqaları “Vergiyə giriş”, Şamaxı-2014. 

5. Novruzov N. , Hüseynov X.“Maliyyə” Bakı-2007. 

6. Novruzov N., İbrahimov E. “Büdcə sistemi”, Bakı-2012. 

7. Süleymanov E., doç. Dr. Cihan Bulut “Dövlət Maliyyəsi” Bakı-2011. 

8. Sadıqov M. , Məmmədov S.“Maliyyə”, Gəncə-2010. 

9. Vəliyev Z. “Dövlət büdcəsi”, Bakı-2006. 

10. http://www.taxes.gov.az/statistika-hesabat/dövlət büdcəsinə vergi və sair daxilolmalar 
haqqında məlumat. 

11. http://www.maliyyə.gov.az/2018-ci ilin birinci rübündə dövlət büdcəsinin icrasına 
(operativ)dair məlumat. 

 

 

 

  



225 
 

Fərhad QARAYEV 
dosent Bakı Dövlət Universiteti 

Nərmin SƏTTƏROVA 
Magistr,Bakı Dövlət Universiteti 

 
ÖLKƏNİN TƏHLÜKƏSİZLİYİNİN TƏMİN EDİLMƏSİNDƏ GÖMRÜK 

XİDMƏTLƏRİNİN ROLUNUNN ARTMASI 
Bu məqalədə Ölkənin təhlükəsizliyinin təmin edilməsində gömrük xidmətlərinin rolunun 

artması və milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması əks etdirilib. 
Açar sözlər:ölkənin təhlükəsizliyi,gömrük xidməti,tarif ve qeyri tarif metodları,bazar 

iqtisadiyyatı,gömrük orqanları,gömrük siyasəti,Dövlət Gömrük Komitəsi. 
 

Farhad GARAYEV 
Associate Professor of Baku State University 

Narmin SATTAROVA 
Master,Baku State University 

 
ROLES OF INCREASING CUSTOM SERVICES IN ORDER  

TO PROVIDE STATE SAFETY AND INTEGRITY 
The article covers the roles of increasing custom services and providing national economical 

safety in order to provide state safety and integrity. 

Keywords: country's security,customs service,tariff and non-tariff methods,market econo-

my,customs authorities,customs policy,The State Customs Committee. 

 

  
    

   
,   

 

      
  

          
      ı 
 :  ,  ,    

,  ,  ,  , -

  . 
 

Ölkədə milli təhlükəsizlik ifadəsi iqtisadi təhlükəsizlik anlayışından geniş məna kəsb edərək, 

müdafiə, informasiya, ekoloji, enerji təhlükəsizliyi və s. məsələləri özündə ehtiva edir. İqtisadi 
təhlükəsizliklə bağlı məsələlərin bu və ya digər cəhətlərilə yanaşı, onların iqtisadi aspektlərinin də 

nəzərə alınması vacibdir.. Belə ki, ümumi şərtlər və amillər bu anlayışı cəmiyyətin və dövlətin 

fəaliyyətinə daha sıx daxil edir: 
1) İnteqrasiya proseslərinin inkişafına baxmayaraq bu, milli maraqlarda olan fərqləndirici 

cəhətlər, ümumi maraqlardan onların daha da ayrılması cəhdidir. Maraqların həyata keçirilməsi 

mexanizmlərinin müəyyən olunmasını və uyğun strategiyanın işlənib hazırlanması; 
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2) Təbii ehtiyatların məhdudluğu, hər bir ölkədə müxtəlif səviyyədə olması bu ehtiyatlardan 
istifadə uğrunda siyasi və iqtisadi mübarizənin güclənməsi; 

3) İstehsal sferasında, xüsusən maliyyə-bank xidmətləri sahəsində rəqabət amilinin əhəmiyyəti 

artır. Maliyyə-bank sferasının inkişafı üçün lazımi şərait yaratmaq və onun işini təmin etmək yeni 

sənaye sahələrinin və kənd təsərrüfatı texnologiyalarının yaradılması qabiliyyəti ilə bir sırada dayanır. 
Belə ki, bir ölkənin rəqabətqabiliyyətliyinin artması digər ölkələr üçün onların milli maraqları 

baxımından real təhlükə mənbəyi rolunu oynayır. 
Ölkədə milli təhlükəsizlik konsepsiyalarının təhlilini aparan müəlliflərin tədqiqatları göstərir ki, 

mühüm nəzəri əsaslardan biri milli təhlükəsizliyin gücü haqqında təsəvvürlərdir. Ölkədə milli 

təhlükəsizlik konsepsiyaları milli mənafelər konsepsiyaları ilə o qədər sıx əlaqəli surətdə işlənib 

hazırlanmışdır ki, müəyyən mərhələlərdə bunlar analoji, eyni anlayışlar kimi baxılır. Belə ki, bu 

anlayışlar milli dövlətçilik ideyası yaranmadan formalaşa bilməzdi. Bu anlayışın yeni bir məfhum 

olaraq, əvvəlki dövrlərə deyil, keçən əsrin sonuna və bu əsrin əvvəllərinə aiddir.Rus iqtisadçısı İ. 
Proxorenkoya görə – «milli təhlükəsizlik – ölkənin həyatına təsir edən xarici və daxili şərtlərin elə 

uyğunluğudur ki, bu zaman kritik xarakterli təhlükələr mövcud deyil və eyni zamanda bu təhlükələr 

yaranarsa, dövlətin onlara tam adekvat reaksiya vermək qabiliyyəti qorunub saxlanılır» 

Qeyd etmək lazımdır ki, dövlətin vahidliyinin, bütövlüyünün təmin olunmasında güclü ordu və 

yüksək texnologiyaya malik müdafiə sistemi ilə yanaşı, daha təkmil iqtisadi, hüquqi və təşkilati 
mexanizmlərin mövcudluğu, güclü iqtisadi sistemin yaradılması vacibdir. Bundan əlavə ölkədə 

inkişaf etmiş istehlak malları və xidmətləri sektoru, daxili sosial-siyasi sabitlik, etibarlı sosial bazaya 
əsaslanan islahatlar və iqtisadi potensialla balanslaşdırılmış kifayət qədər güclü müdafiə potensialı 
lazımdır. 

Respublikada iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyəti göstəricilər və meyarlar sistemi ilə reallaşır. 
Respublikamızda iqtisadi təhlükəsizliyin meyarları – iqtisadi təhlükəsizliyin mahiyyətini əks etdirə 

biləcək mühüm, vacib proseslər nöqteyi-nəzərindən mövcud iqtisadi vəziyyətin qiymətləndirilməsidir. 

Ölkədə təhlükəsizliyin meyarlar baxımından qiymətləndirilməsi vacibdir. Ölkədə resurs potensalının 
və onun inkişaf imkanlarının; ehtiyatlardan kapitaldan və əməkdən səmərəli istifadə səviyyəsi və onun 

inkişaf etmiş ölkələrdəki səviyyəyə, həmçinin daxili və xarici təhlükələrin minimum səviyyəsinə 

uyğunluğu ilə müəyyənləşir. 
Ölkədə iqtisadi təhlükəsizlik göstəriciləri – indikatorları sistemində aşağıdakılar aiddir; 1) Həyat 

səviyyəsi və həyatın keyfiyəti; inflyasiyanın tempi; 2) İşsizliyin səviyyəsi (norma səviyyəsi); 3) 

İqtisadi artım; 4) Büdcə kəsiri; 5) Dövlətin borcları; 6) Dünya iqtisadiyyatına daxil olmaq, qoşulmaq; 
7) Qızıl valyuta ehtiyatlarının vəziyyəti, səviyyəsi; 8) Kölgə iqtisadiyyatının fəaliyyəti və s. 

Ölkədə iqtisadi təhlükəsizlik üçün göstəricilərin özləri bir o qədər yox, onların qiymət 

səviyyələri, hədləri mühüm rol oynayır. Qiymət həddi dedikdə yekun, son hədd başa düşülür. Mövcud 
meyarların gözlənilməməsi təkrar istehsal prosesinin müxtəlif elementlərinin normal inkişafına mane 
olur. Bu isə iqtisadi təhlükəsizlik sahəsində neqativ, dağıdıcı meyllərin formalaşmasına gətirib çıxarır. 

İdxal rüsumlarının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri 
İdxal gömrük rüsumları ölkəyə gətirilən malların optimal strukturu formalaşdırır, təsərrüfat 

fəaliyyətinin nəticəsinə təsir edir,qiymət əmələgəlmənin tərkib hissəsi kimi özünü göstərir.Bundan 

əlavə, xarici rəqabətdən milli iqtisadiyyatın sahələrini qoruyur, fəal xarici ticarətin aparılmasına 
imkan yaradır, gömrük ittifaqı və azad ticarət zonasının formalaşmasına xidmət edir, ölkədə idxal və 

ixracın əlverişli nisbətinə təsir göstərərək valyuta laxil olmalarını və xərcləri formalaşdırır və səmərəli 

xarici ticarət balansına kömək edir. Bütün bunlar isə büdcənin mədaxil hissəsində mühüm rol oynayır. 
Respublikamızın xarici dövlətə gətirilən əmtəənin yolunda gömrük maneəsi nə qədər yüksəkdirsə, 
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ixracatçı müəssisə üçün xarici ticarət əməliyyatlarından yüksək mənfəət səviyyəsini təmin etmək o 

qədər çətindir. Belə ki, zəif prteksionizmi təmin edə bilən tarif normasının yuxarı həddi necədir: 

iqtisad elmi təsərrüfat təcrübəsinin qoyduğu bu suala, hələ ki dəqiq cavabı yoxdur. Belə olduqda 

güman edilən xarici ticarət əməliyyatlarından mənfəət həcmini üstələyən idxal gömrük rüsumu 

norması əmtəənin ixracına mane ola bilər. Ölkədə idxal rüsumlarının səviyyəsini qiymətləndirərkən, 

rüsum normasını xarici ticarət əməliyyatlarından əldə edilən mənffətin qiyməti ilə müqayisə etmək 

olar. Bu cür müqayisə həmin normanın yüksək və ya aşağı olması sualına cavab vermək üçün 

obyektiv meyardır. Rentabelliyin orta səviyyəsi haqqında məlumat üçün oriyentir mərkəzi bankın uçot 
norması ola bilər. Belə ki, 80-ci illərdə inkişaf etmiş kapitalist çoxunda uçot norması illik 5-7-% 

səviyyəsində, ayrı-ayrı hallarda isə 9% olmuşdur. 90-ci illərdə uçot norması 12-15%-ə qədər 

qalmışdır. Yaranmış şəraitdə 10%-dən yuxarı gömrük rüsumları yüksək, 7-25%-li rüsumlar isə orta 

hesabla oluna bilər. 

Respublikamızda idxal gömrük rüsumları potensialının təyin edilmə prosesi iki mərhələdən 

keçir. 

I mərhələdə əmtəələrin qruplar üzrə ortalaşdırılmış daxili (topdansatış) və dünya qiymətləri 

arasında mövcud fərq nəzərdə tutulur. 

II mərəhələdə normalar adətənaşağıdakı meyarlar üzrə dəqiqləşdiriliri: 

- ölkədə bütövlükdə dövlətin iqtisadi maraqları; 
- ölkədə milli istehsalçıların və istehlakçıların maraqlarının nəzərə alınması; 
- ölkədə əmtəələrin idxalında ölkə iqtisadiyyatının tələbatının müəyyən edilməsi; 

- ölkədə idxalın ölkə məhsulu ilə əvəzedilmə imkanı və məqsədyönlü; 

- respublikada istehsal kooperasiyasının birbaşa əlaqələr saxlaması; 
- əmtəələrin idxalının, onların emal dərəcəsindən asılı olaraq, həvəsləndirilməsi və ya onun 

qarşısının alınması; 
- respublikada xammal və komponentlərin idxalı üçün güzəştlər vasitəsilə idxal təyinatlı malların 

istehsalına kömək edilməsi; 

- ölkədə ayrı-ayrı malların idxal məhdudluğunun və ya onların idxalından dövlət büdcəsinin 

gəlirlərinin artırmaq məqsədəyönlüyü; 

- respublikada dövlətlərarası ticarət danışıqlarında müqabil güzəşt əldə etmək üçün rüsum 

səviyyələri ilə manevretmə imkanı. 
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AZƏRBAYCANDA BANK SEKTORUNUN  

FƏALİYYƏTİNİN MAKROİQTİSADİ VƏZİYYƏTİ 
Məqalədə Azərbaycanda reallaşdırılan makroiqtisadi tənzimləmənin bank sektorunun 

fəaliyyətinə təsiri əsas makroiqtisadi göstəricilər - bank sektorunda aktivlərin həcminin ÜDM-ə 
nisbəti, iqtisadiyyatda kreditlərin həcminin ÜDM-ə nisbəti, dövriyyədə olan pul kütləsi həcminin 
ÜDM-ə nisbəti və s. üzrə təhlil olunur, bu sahədə mövcud olan əsas problemlər və onların həlli 
imkanlarıaraşdırılır. 
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MACROECONOMIC SITUATIONS OF FUNCTIONING  

THE BANKING SYSTEM OF AZERBAIJAN 
In the article had analyzed the performance of macroeconomic regulation in Azerbaijan affect-

ing the banking sector, such as - the volume of total bank assets to GDP, the volume of credit in the 

economy to GDP, the volume of money in circulation to GDP, etc. and explores the main challeng-

es in this sector and the solutions to these problems. 

Key words: GDP, amount of assets, the money multiplier, monetary targeting regime, ex-

change rate targeting regime 

 

Hal-hazırda Respublikamızda bank sektorunun mövcud vəziyyəti və inkişafını xarakterizə edən 
bir sıra ümumiləşdirilmiş göstəricilər inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqaisədə kifayət qədər aşağı 
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səviyyədədir. Bu göstəricilər sırasında, ilk növbədə, bank aktivlərinin həcminin ÜDM-ə nisbəti, 
iqtisadiyyatın kreditləşmə səviyyəsi (verilmiş kreditlərin ÜDM-ə nisbəti), iqtisadiyyatın 
monetizasiya səviyyəsi -M3 və M2 aqreqatları üzrə) və s. qeyd edilməlidir. Məqalədə 
Azərbaycanda bank sektorunun fəaliyyəti qeyd olunan makroiqtisadi göstəricilər üzrə təhlil olunur, 
bu sahədə mövcud olan əsas problemlər və onların həlli imkanları araşdırılır. 

Bank sektorunun fəaliyyətinin makroiqtisadi aspektləri 
Ölkədə bank sisteminin mühüm çatışmazlıqlarından biri bank sektorunda kapitallaşmanın və 

bank aktivlərinin həcminin aşağı səviyyələridir. 2015-ci ilin may ayı göstəricilərinə əsasən 
Azərbaycan bank sektorunda məcmu aktivlərin həcmi 25,98 mlrd. ABŞ dolları, bankların məcmu 
kapital səviyyəsi isə 4,3 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur (müqayisə üçün Rusiyada bu göstərici 1758,3 
mlrd. ABŞ dolları, Ukraynada 159,8 mlrd. ABŞ dolları, Qazaxıstanda 154 mlrd. ABŞ dolları, 
Belarusda 41,24 mlrd. ABŞ dolları təşkil edir) [1,2]. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən hər bir ölkənin 
bank sektorunun inkişaf səviyyəsi məcmu aktivlərinin ölkədə istehsal olunan ÜDM-ə nisbəti ilə 
xarakterizə olunur. Azərbaycanda bu göstəricinin səviyyəsi 42%-dir. MDB dövlətləri üzrə bu 
göstərici - Qazaxıstan - 102%, Ukrayna - 63,5%, Rusiya - 75%, Moldova -52%; Şərqi Avropa 
ölkələrində - 60%-100% intervalındadır (qeyd etmək lazımdır ki, inkişaf etmiş ölkələrdə bu 
göstəricinin səviyyəsi daha yüksəkdir. Məsələn, Böyük Britaniyada bu göstərici, 2013-cü ildə 450% 
- ABŞ-da olan göstəricidən 5 dəfə çox. Bank sektoru aktivlərinin bu dərəcədə iri olmağının 
ümumilikdə iqtisadiyyata pozitiv və ya neqativ təsirlər müəyyənləşdirməsi mütəxəssislər arasında 
fikir ayrılığı yaradır [3,4]. Cədvəl 1.-də 2010-2014- cü illər üzrə Azərbaycanda ÜDM-in dinamikası 
ilə bank sektorunun inkişafını xarakateizə edən göstəricilər verilir. 

 

Cədvəl 1. 
Bank sektorunun inkişafını xarakterizə edən əsas makroiqtisadi göstəricilər * 

 
 

Illər 

 
ÜDM 

(mln.man) 

 
Artım 

tempi (%) 

 
Məcmu bank 

aktivləri 
(mln.man) 

 
Artım 

tempi (%) 

Məcmu ak-

tivlərinin/ 
ÜDM-ə 

nisbəti (%) 

İqtisadiy-yata 

cəmi kredit 
qoyuluşları 
(mln.man.) 

Kredit 

qoyuluşları-
nın/ ÜDM-ə 

nisbəti 
(%) 

2010 42465,0 105,0 12350,5 105,0 29,1 9163,4 21,56 

2011 52082,0 100,1 13664,73 110,6 26,23 9850,3 18,91 

2012 54743,7 102,2 16821,18 123,1 30,73 12243,7 22,37 

2013 58182,0 105,8 19400,46 115,3 33,34 15422,9 26,51 

2014 58977,8 102,8 23505,80 121,2 39,86 18542,6 31,44 

* Hesablamalar AMB-in müvafiq illər üzrə məlumatları əsasında aparılıb 

 

Vəziyyətin bu şəkildə formalaşmasının əsas səbəblərindən biri hal-hazırda bank sektoru üzrə 
məcmu aktivlərin strukturu üzrə çatışmazlıqlardır (cədvəl 2). Cədvəldən göründüyü kimi, aktivlərin 
25%-ni likvid aktivlər (dövriyyə kassalarındakı nağd pul vəsaitləri və müxbir hesablar üzrə qalıqlar) 
və digər aktivlər; əsas hissəsini isə (orta hesabla 75%-ni) bank sektoru tərəfindən verilmiş kreditlər 
formalaşdırır (qeyd etmək lazımdır ki, ölkənin bank sistemində banklar üzrə aktivlərin strukturu 
kəskin fərqlənir, belə ki, bəzi kommersiya banklarında aktivlərin strukturunda kreditllərin pay 
çəkisi 90%-dən yuxarıdır [5]. Ümumilikdə götürülərsə, bank sektoru üzrə kreditləşmənin 
genişlənməsi hesabına aktivlərin artması iqtisadiyyatda müsbət haldır. Bu zaman, bank sektoru 
iqtisadiyyatın diversifikasiyası və resursların ixrac sektorundan iqtisadiyyatda yenidən paylanmasını 
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təmin edir. Lakin, hal-hazırda bank sektoru üzrə verilmiş kreditlərin strukturunda vaxtı ötmüş 
kreditlərin pay çəkisinin yüksək olması və son illərdə daha da artması, başqa sözlə, kredit 
portfelinin keyfiyyəti problemi bank aktivlərinin yüksəlməsinə neqativ təsirlər müəyyənləşdirir. 

Digər mühüm səbəb – aktivlərin strukturunda investisiyaların, yəni bankların qiymətli 
kağızlarla əməliyyatlarının pay çəkisinin kifayət qədər az, cəmi 5-7% olmasıdır. Məcmu aktivlərin 
ÜDM-ə olan nisbəti üzrə MDB məkanında bu göstərici üzrə yüksək pay çəkisinə malik olan 
Qazaxstan və Rusiyada bankların qiymətli kağızlarla əməliyyatları Azərbaycanın bank sistemi ilə 
müqayisədə dəfələrlə yüksəkdir. Belə ki, 2014-cü ilin sonuna və 2015-ci ilin birinci rübünə olan 
məlumatlara əsasən Qazaxıstanda 6 482 mln. ABŞ dolları və 5 997 mln. ABŞ dolları, Rusiyada isə 
uyğun olaraq 153 667,95 mln. ABŞ dolları və 187 294,85 mln. ABŞ dolları dəyərində qiymətli 
kağızlar tədavül edilmişdir. Bunun da nəticəsi olaraq Qazaxıstan və Rusiyada bank sektorunda 

aktivlərin investisiya hesabına formalaşması müvafiq olaraq 10-15% və 24-30% olmuşdur. 
Nəhayət, mühüm səbəblərdən biri kimi bank xidmətləri bazarında xidmətlər çeşidinin məhdudluğu, 
mövcud xidmətlər üzrə tətbiq olunan xidmət haqlarının yüksəkliyi və bütün bunların nəticəsi olaraq 
təsərrüfat subyektlərinin maliyyə əməliyyatlarında nağd pulla hesablaşmaların, dövriyyədə olan 
nağd pul kütləsinin, ümumi pul kütləsində pay çəkisinin yüksək olmasıdır. 

 

Cədvəl 2. 
Azərbaycan bank sektorunda aktivlərin strukturu (mln.man) * 

AKTİVLƏR 
Nağd 

vəsaitlər 
Müxbir 

hesablar 

Maliyyə 
sektoruna 

verilmiş 
kreditlərvə 
depozitlər 

Müştərilərə 
verilmiş 
kreditlər 

İnvestisiyalar 
Digər  

aktivlər 
Cəmi  

aktivlər 

01.01.2014 

mln.AZN 
832,0 1282,9 1026,4 15273,0 1941,4 1784,3 22140,00 

%-lə 3,8 5,8 4,6 69,0 8,77 8,06 100 

01.01.2015 

mln.AZN 
1052,6 1829,2 1018,1 17174,8 2186,40 1921,3 25182,5 

%-lə 4,2 7,3 4,0 68,2 8,68 7,63 100 

* mənbə:www.cbar.az 

 

Hal-hazırda ölkə bank sistemində müşahidə olunan kapitallaşma səviyyəsi bankların 
iqtisadiyyatda geniş fəaliyyətinə imkan vermir. Bu səbəbdən mərkəzi bank banklar qarşısında 
məcmu kapitalın müasir şəraitdə yarana biləcək risklər və gözlənilməz itkiləri kompensasiya edə 
biləcək səviyyədə olması tələbini müəyyənləşdirib. Bir qayda olaraq kapitallaşma səviyyəsi yüksək 
olan banklar böhran illərində dayanıqlı, öz fəaliyyətini davam etdirmək qabiliyyətinə daha çox 
malik olurlar. Dünya təcrübəsində kapitallaşma səviyyəsinin yüksəlməsi zəruriliyi bir sıra 
arqumentlərlə əsaslandırılır: 

 makroiqtisadi tənzimləmənin məqsədlərinin reallaşdırılması iri banklar şəraitində daha rahat 
icra edilə bilir (çünki, əksər hallarda dövlətin iri banklarda payı mövcud olur); 

 iri banklar böhran vaxtı daha dayanıqlı olur (“too big to fail”), belə ki, belə bankların 
aktivləri daha diversifikasiyalı, keyfiyyətcə daha yüksək olur və kənardan daha rahat şəkildə kapital 
cəlb edə bilirlər. 

http://www.cbar.az/
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Lakin bununla yanaşı onu da qeyd etmək lazımdır ki, məcburi qaydada kapitallaşma 
səviyyəsinin yüksəldilməsinin mənfi cəhətləri də mövcuddur: a)selektiv yanaşmanın 
mümkünsüzlüyü; b) bütün banklar üçün vahid formal tələblərin müəyyənləşməsi bank xidmətləri 
bazarında yer almış effektli kiçik banklar üçün mümkünsüz ola bilir; c) həddən artıq kapitallaşma 
“maliyyə qabarcıqlarının” əmələ gəlməsi risklərini yaradır və bu da öz nəticəsində bank sektorunda 
sistem riskinin yaranmasına gətirib çıxarır. Nəhayət, bir qayda olaraq, kiçik bankların müştərilərin 
dəyişən tələblərinə reaksiya göstərməkdə, kiçik biznesin və əhalinin kreditləşdirilməsində yüksək 
operativliyə malik olması, onların bazardan çıxarılaraq məcburi qaydada iri banklarla birləşməsi 
nəticsində bank sistemi avtomatik möhkəmlənmir, əksinə bank sistemində olan aktivlərin 
konsentrasiyasında dəyişikliklər onun rəqabətqabiliyyətliliyinə mənfi təsir edir. 

Bank sektorunun iqtisadiyyatda fəaliyyətinin miqyasını və səmərəliliyini xarakterizə edən digər 
mühüm göstərici - iqtisadiyyatın kreditəşməsi səviyyəsi, verilmiş kreditlərin ÜDM- ə nisbəti 
səviyyəsidir (cədvəl 1-də Azərbaycanda bu göstəricinin son illər üzrə dinamikası verilir). Hal-
hazırda, istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisədə [6] baxılan 
göstəricinin səviyyəsi xeyli aşağıdır (təbii ki, inkişaf etmiş ölkələr üçün xarakterik olan göstərici 
Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün optimal səviyyə kimi qəbul oluna bilməz. Bir sıra empirik 
tədqiqatların nəticləri göstərir ki, iqtisadiyyatda borclanma həddinin böhran səviyyəsi ÜDM-in 90-

100%-in təşkil edir) [7,8]. 
Qeyd etmək lazımdır ki, “kredit yükü”-nün səviyyəsi və onun iqtisadiyyatda yaranmış 

vəziyyətə adekvatlığı, bir sıra səbəblərlə əlaqədar olaraq, göstəricini makroiqtisadi tənzimləmənin 
mühüm aspektlərindən birinə çevirir: (1) əvvəla, ona görə ki, iqtisadiyyatda kredit yükünün 

səviyyəsi ilə bank sektorunda dayanıqlıq müəyyənləşir; (2) iqtisadiyyatda kredit yükünün səviyyəsi 
real sektorun fəaliyyətinin genişlənib/sıxılması meyllərini müəyyənləşdirir; (3) nəhayət, iqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsi göstərdi ki, iqtisadiyyatda kredit yükünün həddən artıq 
yüksək səviyyəsi monetar və fiskal siyasətlərin səmərəliliyinin azalması amili kimi çıxış edə bilir və 
makroiqtisadi tənzimləmənin əsas parametri – baza faiz dərəcəsinin sonrakı azalması iqtisadiyyatın 
kreditləşməsinin sonrakı genişlənməsi və iqtisadi artımın stimullaşdırılması imkanlarını 
məhdudlaşdırır. 

Son dövrlər (2012-2014-cü illər ərzində) iqtisadiyyatda kredit yükünün sürətli artımı, 
Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu yöndəki fəaliyyəti, kommersiya banklarının likvidliyinin 
artırılması məqsədi ilə onların kreditləşməsinin genişləndirilməsi, iqtisadiyyatda yaranmış vəziyyətə 
adekvat addımlar olsada, göstəricinin hazırki səviyyəsi, empirik tədqiqatların nəticələrinə əsasən, 
onun tarazlı səviyyəsindən xeyli fərqlidir (qeyd etmək lazımdır ki, kommersiya banklarının kredit 
akrivliyi təkcə Mərkəzi Bankın kommersiya banklarına təqdim etdiyi resurslar ilə deyil, həmçinin 
real sektorda yaranmış vəziyyətdən, investisiyalar üzrə cari və gözlənilən gəlirlik səviyyəsindən, 
fiziki və hüquqi şəxslərin depozit əməliyyatları aktivliyindən və digər amillərdən asılıdır). 

Nəhayət, mühüm aqreqatlardan biri - iqtisadiyyatın pul ilə təminatı (monetizasiya) 
səviyyəsidir. 2000-ci ilin əvvəllərindən etibarən, illər üzrə, stabil olaraq yüksəlsədə (hal- hazırda bu 
göstərici 30% səviyyəsinə yaxınlaşıb) inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqaisədə 
(70-150%-ə kimi) xeyli aşağıdır. Qeyd etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın pul ilə təminat səviyyəsi 
sualı makroiqtisadi tənzimləmənin mühüm əhəmiyyətə malik olan suallarından olsada, istər iqtisadi 
nəzəriyyənin müxtəlif cərəyanları üzrə, istərsədə konkret empirik tədqiqatlar üzrə bu parametrin 
müəyyənləşməsinə konkret yanaşma formalaşmayıb və hər bir konkret iqtisadi şəraitdə göstəricinin 

səviyyəsi tətbiq olunan pul-kredit siyasəti rejimi, istifadə olunan alət və mexanizmlərlə 
müəyyənləşir. 
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Lakin, istənilən halda göstəricinin aşağı səviyyəsi bank sektorunun inkişaf səviyyəsinin 
iqtisadiyyatın tələbləri səviyyəsindən geri qalmasını xarakterizə edir (ölkə bank sistemində mövcud 
olan bir sıra “boz sxemlər” bank mühasibatlıq sistemində statistik xətalar yaradır, bu, isə öz 
növbəsində, göstəricinin formal və real səviyyələrində fərqlərin yaratmasına səbəb olur. Bu 
səbəbdən göstəricinin qeyd olunan səviyyəsi belə reallıqda mövcud səviyyədən bir qədər 
yüksəkdir). Azərbaycanda ehtiyat pulların səviyyəsi və bank sektoru vasitəsi ilə dövriyyədə olan pul 
kütləsini genişlənmə göstəricilərinin aşağı olması, ÜDM ilə müqaisədə M2 aqreqatının səviyyəsinin 

azlığı problemi ölkədə sahibkarlığın inkişafına mane olan əsas amillər sırasındadır. Belə vəziyyət 
isə pul təklifinin alternativ mexanizmlərinin öyrənilməsi və tətbiqi, pul muktiplikatoru üzrə mövcud 
problemin araşdırılması zəruriliyini müəyyənləşdirir. 

 
Pul-kredit siyasəti rejimi 
2000-ci illərin əvvəllərindən etibarən Azərbaycanda pul-kredit siyasəti iki fərqli rejim üzrə 

reallaşdırılıb: 
 monetar hədəfləmə rejimi - iqtisadiyyatda pul aqreqatları ilə inflyasiya arasında stabil 

əlaqənin, pul aqreqatlarının dəyişmə sürətində stabilliyin mövcud olduğu illərdə (2000-2008-ci 

illər); 
 mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi rejimi - iqtisadiyyatda “xarici şok” təsirlərin 

gücləndiyi illərdə (2008-ci ilin ikinci yarısından sonra). 
Dünya ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, mərkəzi banklar (o cümlədən AMB, qeyd olunmuş 

şərtlər daxilində) monetar hədəfləmə rejiminin istifadəsi ilə iqtisadiyyatda qiymətlərin sabitliyiinin 
təmin olunmasına nail olur. Bu mexanizm Mərkəzi Bank tərəfindən monetar bazanın tənzimlənməsi 
əsasında dövriyyədə olan pul kütləsinin nəzarətdə saxlanılmasına əsaslanır. Başqa sözlə, bu rejimin 
tətbiqi şəraitində monetar baza - əməliyyat hədəfi, dövriyyədə olan pul kütləsi-aralıq hədəf 
qismində çıxış edir. Təbii ki, monetar hədəfləmə rejiminin istifadəsi zamanı səmərəlilik monetar 
baza və pul kütləsininin nə dərəcədə nəzarətdə saxlanılmasının mümkünlüyündən asılıdır (bu 
məqsədlə mərkəzi banklar, bir qayda olaraq, pul aqreqatları üzrə hədəfin əldə olunmasına nəzarəti – 

rüblük, əməliyyat hədəfi – izafi bank ehtiyatları səviyyəsinə isə həftəlik nəzarəti həyata keçirir). 
Azərbaycanda makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması manatın nominal mübadilə 

məzənnəsinin inflyasiyanın dəf edilməsi aləti kimi istifadəsinə əsaslanır. Bu səbəbdən ölkədə 
makroiqtisadi şərait dünya bazarlarında enerji daşıyıcıların qiymət və tarifləri üzrə dəyişikliklərdən 
əhəmiyyətli dərəcədə asılı müəyyənləşir. Belə ki, istər qiymət və tariflərin sürətli artımı, istərsə də 
onların kəskin enməsi illərində ölkədə makroiqtisadi sabitliyə ciddi təhlükə yaranır: 

 enerji daşıyıcıların yüksək qiymət və tarifləri şəraitində ölkənin tədiyyə balansı üzrə 
profisitin artması valyuta bazarında manatın sərt bağlandığı ABŞ dollarına nisbətdə nominal 
mübadilə məzənnəsinin möhkəmlənməsi istiqamətində təzyiqləri artırmağa başlayır. AMB, istifadə 
etdiyi M2 pul aqreqatının hədəflənməsi rejimi çərçivəsində milli valyutanın nominal mübadilə 
məzənnəsinin möhkəmlənməsi meyllərinin qarşısının alınması üçün əsas istifadə etdiyi alət - 

valyuta bazarına daxil olan izafi valyuta kütləsinin intensiv alışı siyasətini reallaşdırmağa başlayır. 
Lakin bu, bir tərəfdən AMB-in rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının artması ilə nəticələnirsə, digər 
tərəfdən, M2 aqreqatı üzrə dövriyyədə olan pul kütləsinin genişlənməsini, nəticə etibarı ilə isə, 
iqtisadiyyatda ümumilikdə daxili təlabin, və onun əsas tərkib hissələrindən olan istehlak tələbinin 
səviyyəsini genişləndirərək inflyasiya proseslərini sürətləndirir. Belə şəraitdə AMB-in həll etdiyi 
əsas dilemma - inflyasiyanın sürətlənməsi ilə manatın nominal mübadilə məzənnəsinin 
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möhkəmlənməsi arasında seçim imkanları məhdudlaşır (2007-2008-ci illər ərzində inflyasiyanın iki 
rəqəmli səviyyəsi manatın kəskin möhkəmlənməsinə yol verilməməsi zərurət ilə bağlı idi); 

 dünya bazarlarında enerjidaşıyıcıların qiymət və tariflərinin kəskin enməsi zamanı valyuta 
bazarına mövcud təlabatdan aşağı səviyyədə valyuta kütləsinin daxil olması manatın nominal 
mübadilə məzənnəsinə, onun ucuzlaşması istiqamətində təzyiqləri gücləndirir. AMB eyni qayda 
üzrə inflyasiya və devalvasiya proseslərinin nəzarətdə saxılanılması üçün valyuta bazarına intensiv 
olaraq satış yönümlü müdaxilələri həyata keçirməyə başlayır. Bu müdaxilələr zamanı isə, bir 
tərəfdən AMB-in rəsmi qızıl-valyuta ehtiyatlarının, digər tərəfdən isə M2 aqreqatı üzrə dövriyyədə 
olan pul kütləsinin azalması iqtisadiyyatda daxili tələbin sıxılması proseslərini sürətləndirir. Bu 
proseslər isə iqtisadiyyatda inflyasiya səviyyəsi ilə yanaşı ölkədə iqtisadi fəallığın da zəifləməsi ilə 
nəticələnir. 

Əgər, manatın məzənnəsinə bahalaşma istiqamətində təzyiqlərin neytrallaşması AMB-in alış 
yönümlü müdaxilələri üzrə əsaslı problem yaratmırsa (müdaxilələr nəticəsində dövriyyədə olan 
manat kütləsinin genişlənməsi və iqtisadiyyatda inflyasiya təzyiqlərinin güclənməsi qarşısı monetar 
tənzimləmənin digər alətləri üzrə neytrallaşdırıla bilinir), manatın ucuzlaşması istiqamətində 
təzyiqlərin neytrallaşdırılması, mərkəzi bankın QVE səviyyəsinə təzyiqlərin güclənməsi və manatın 
dayanıqlığı ilə bağlı olduğundan bir sıra problemlər yaradır. 

Xarici “şok” təsirlərin kəskinləşməsi şəratində (neftin dünya bazar qiymətlərinin sıçrayışlı 
azalması ilə pul bazası, dövriyyədə olan pul kütləsi, manatın nominal mübadilə məzənnələri 
səviyyələrində kəskin dəyişikliklər) monetar hədəfləmə rejiminin istifadəsində səmərəliliyin 
azalması səbəbindən, 2008-ci ilin ikinci yarısından etibarən pul-kredit siyasəti rejimi AMB 
tərəfindən mübadilə məzənnəsinin qeyd olunması və onun hədəflənməsi rejimində reallaşmağa 
başladı. Qeyd etmək lazımdır ki, dünya təcrübəsində iqtisadiyyatda sabitliyin yaradılması və 
müəyyən gözləntilərin konkretləşdirilməsi üçün mübadilə məzənnəsinin səviyyəsinin qeyd olunub 
hədəflənməsi rejimindən istifadə təcrübəsi kifayət qədər geniş yayılıb [9]. Bu zaman rejimin 
reallaşdırılması mübadilə məzənnəsinin aşağıdakı variantlardan biri üzrə qeyd olunması ilə 
mümkündür: (1) mübadilə məzənnəsinin cari səviyyəsinin qeyd olunması; (2) bahalanmış 
səviyyənin qeyd olunması; (3) ucuzlaşmış səviyyənin qeyd olunması. İstənilən variantın 
reallaşdırılması zamanı bir sıra xüsusiyyətlərin nəzərə alınması zəruridir: 

 milli valyutanın qabaqcadan ucuzlaşmış məzənnəsinin qeyd olunması ümumi və ilk 
növbədə, idxal inflyasiyasının sürətlənməsini müəyyənləşdirir və bu zaman, idxalın səviyyəsinin 
azalması daxili tələbin sıxılmasını qismən kompensasiya edir; 

 milli valyutanın qabaqcadan bahalanmış səviyyəsinin qeyd olunması isə iqtisadi artım 
sürətini zəiflədir, dövriyyədə olan pul kütləsinin azalması ilə əlaqədar iqtisadiyyatın kreditləşməsi 
səviyyəsini azaldır, Mərkəzi Bank tərəfindən kommersiya banklarının kreditləşməsinin 
genişləndirilməsini zəruriləşdirir, qızıl-valyuta ehtiyatlarına təzyiqləri gücləndirir; 

 müstəqil pul-kredit siyasətinin reallaşdırılması zamanı mübadilə məzənnəsinin qeyd 
olunması kapitalın hərəkəti üzrə məhdudiyyətlərin sərtləşdirilməsini tələb edir (qeyd etmək lazımdır 
ki, pul-kredit siyasəti üzrə müstəqilliyin saxlanması və eyni zamanda, stabil məzənnənin təmin 
olunması hədəfi, zəruri olaraq kapitalın hərəkətinin məhdudlaşdırılmasını tələb edir. Bu zaman isə 
əsas çətinlik cari və kapitalın hərəkətləri üzrə ölkəyə daxil olan və ölkədən çıxrılan kapitalın 
hərəkətinə prinsipal fərqli məhdudiyyətlərin müəyyənləşdirilməsidir. Əgər, ölkəyə daxil olan 
kapitalın hərəkətinə məhdudiyyətlərin müəyyənləşməsi çətinlik yaratmırsa (BVF– un bu 

istiqamətdə müvafiq standartlaşdırılmış tövsiyyələridə mövcuddur), 38 ölkə üzrə aparılmış 
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müşahidələrin nəticələri göstərir ki, ölkədən kapital axınının məhdudlaşdırılması yalnız 2 ölkədə - 
Malayziya (1998-ci il) və İslandiyada (2008-ci il) müvəffəqiyyətlə reallaşdırılmışdır [9]. 

 
Şəkil 1. 
Pul-kredit siyasəti rejimlərinin istifadəsinin inkişaf dinamikası 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanda mübadilə məzənnəsinin qeyd olunmuş səviyyəsinin hədəflənməsi rejiminin isti-
fadəsi təcrübəsinin nəticələri göstərdi ki, mübadilə məzənnəsinin cari səviyyəsinin qeyd olunaraq 
hədəflənməsi çox tezliklə, bu məzənnənin digər iki variantdan biri ilə əvəzlənməsi zərurətini 
yaradır. Azərbaycanda manatın mübadilə məzənnəsinin müəyyənləşməsində neftin dünya bazar 
qiymətləri həlledici əhəmiyyətə malikdir. Bu qiymətlər isə zaman üzrə yüksək dəyişkənlik nümayiş 
etdirir. Əgər, bu dəyişkənlik uzunmüddətli xarakter daşıyırsa, bu halda manatın mübadilə 
məzənnəsinə ya bahalanma, yaxud ucuzlaşma istiqamətində təzyiqlər güclənir və əgər, bahalanma 
istiqamətində təzyiqlərin neytrallaşması nisbətən asandırsa, ucuzlaşma istiqamətində təzyiqlər 
iqtisadiyyata və pul dövriyyəsinə əsaslı neqativ təsirlər müəyyənləşdirir (beləki, hazırda “Standard 

& Poor's” agentliyi Azərbaycan bank sektorunda vəziyyəti ən yüksək risklilik dərəcəsi ilə səciy-

yələndirir, əsas risk müəyyənləşdirici amil kimi isə manatın kəskin ucuzlaşması nəticəsində 
bankların valyuta mövqeləri, aktiv və passivlərin xarakteri ilə bağlı risklərlər qeyd edilir [9]. 

Qeyd olunanlar, hal-hazırda, monetar siyasətdə təkmilləşdirilmələrin aparılmasını, yeni və daha 
proqressiv rejimlərin istifadəsi imkanlarının öyrənilməsi zərurətini aktuallaşdırır. Şəkil 1-də son 20 
il ərzində dünya ölkələri üzrə tətbiq olunan pul-kredit siyasəti rejimlərində struktur dəyişiklikləri 
göstərilir. Aparılmış hesablamalar monetar hədəfləmə və mübadilə məzənnəsinin hədəflənməsi re-

jimlərinin tətbiqinin tədricən məhdudlaşdığını aydın göstərir [1]. 
 
Pul multiplikatoru 
Monetar baza ilə pul kütləsi arasında asılılıq əmsalının 2000-2014-cü illər ərzində dinamikası, 

bu əmsalın 1.1-2.1 aralığında dəyişdiyini göstərir (şəkil 3). Qeyd edək ki, inkişaf etmiş ölkələrdə 
göstəricinin dəyişməsi intervalı (5-6) aralığındadır və ölkədə monetar sferanın fəaliyyətinin əsas 
xarakteristikalarından birinin belə kiçik səviyyəsi bank sisteminin iqtisadiyyatda pul kütləsininin 
genişləndirilməsi və ümumilikdə, iqtisadi artım proseslərinin sürətləndirilməsində zəif rolunu xa-

rakterizə edir. 
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Şəkil 2. 
2000-2014-cü illər ərzində pul multiplikatorunun dinamikası 

 
 
Əgər, bu illər ərzində iqtisadiyyatın monetizasiya səviyyəsindəki dəyişikliklərlə müqayisədə 

pul multiplikatorun səviyyəsindəki dəyişikliklər müqayisə olunarsa, bank sektorunun pul kütləsinin 
genişlənməsində imkanlarının zəifliyi daha aydın ifadə olunur. Belə ki, bu parametrlər arasında 
asılılıq aşağıdakı şəkildə identifikasiya olunur: 

PM = 0,015*MS + 1,02 (1) 

burada, PM-pul multiplikatoru; MS-iqtisadiyyatın pul ilə təminatı (monetizasiya) səviyyəsidir. 
Aparılmış təhlilin nəticələri göstərir ki, iqtisadiyyatın monetizasiya səviyyəsinin 2000-ci illərin 

əvvəlləri 6%-dən, 2014-cü il, təqribən 30%-dək ardıcıl yüksəlişinə baxmayaraq pul multiplikatoru 

praktiki olaraq kiçik intervalda dəyişib (şəkil 4). Başqa sözlə, müəyyənləşdirilən identifikasiya 

tənliyinə müvafiq olaraq, iqtisadiyyatın monetizasiya səviyyəsinin 1% artımı multiplikasiya 

əmsalının, cəmi 0,015 vahid yüksəlişini müəyyənləşdirir. 

 

Şəkil 3. 
İqtisadiyyatın pul ilə təminatı ilə pul multiplikatoru səviyyələri arasında asılılıq 

 
 

Monetar sferanın fəaliyyətinin səmərəlilik xarakteristikasının uzun illər ərzində belə kiçik 
səviyyədə qalması monetar bazanın multiplikasiya səviyyəsinə təsir göstərən amillərin nəzəri və 
praktiki aspektlərinin təhlili və qiymələndirilməsini tələb edir. Əksər nəzəri tədqiqatlarda [6-7] M2 

və M3 pul aqreqatları üzrə multiplikatorun hesablanması və bu göstəricilər əsasında iqtisadiyyatda 
yaranmış vəziyyətin qiymətləndirilməsinin bir sıra mühüm çatışmazlıqları qeyd olunur. Belə ki, bu 
tədqiqatların nəticələri üzrə həm monetar baza, həm də pul aqreqatları eyni zamanda dövriyyədə 
olan nağd pul kütləsini nəzərə aldığından, bu aqreqatlar üzrə hesablanmış multiplikator 
iqtisadiyyatda yaranmış real vəziyyəti düzgün əks etdirə bilməz. 

Pul dövriyyəsində multiplikasiya effektini bilavasitə ehtiyat pulların mobil komponenti 
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yaratdığından, qəbul edilir ki, bankların müddətsiz vəsaitləri ilə müxbir hesablarda vəsaitləri 
arasında nisbət üzrə multiplikasiya əmsalının hesablanması iqtisadiyyatda yaranmış vəziyyətin daha 
dəqiq qiymətləndirilməsinə imkan verir. Mövcud yanaşma əsasında Azərbaycanda manatla pul 
bazası- L və M1 pul aqreqatı üzrə pul təklifi arasında asılılıq aşağıdakı kimi ifadə olunur: 

M1 = L (2) 

L= MR + İR+NV (3) 

α=MR/D (4) 

=İR/D (5) 

=NV/K (6) 

burada, MR – bankların zəruri ehtiyatları (müxbir hesablardakı vəsaitləri); İR – bankların izafi 
ehtiyatları (məcburi ehtiyat fondlarındakı vəsaitləri); NV- dövriyyədə olan nağd pul vəsaitləri; D-

banklarda tələb olunanadək depozitlər; K-kommersiya bankları tərəfindən verilmiş kreditlərdir. 
Müvafiq olaraq, α- məcburi ehtiyat (likvidlik) normativi, - bankların izafi ehtiyat normativi; - 

nağd pul dövriyyəsi əmsalıdır. (2-6) formulları əsasında Azərbaycan üzrə aparılmış hesablamaların 
nəticələri cədvəl 3-də verilir. 

 

Cədvəl 3. 
Monetar bazanın multiplikasiya səviyyəsinə təsir göstərən əsas amillərinin illər 
üzrə dinamikası 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

α 0,114 0,092 0,045 0,004 0,003 0,011 0,012 0,012 0,018 

 0,209 0,054 0,060 0,071 0,103 0,082 0,067 0,046 0,061 

 0,613 0,622 0,615 0,537 0,632 0,777 0,799 0,715 0,585 

M1/L 1,33 1,37 1,27 1,27 1,3 1,33 1,31 1,41 1,51 

 
Aparılmış hesablamaların nəticələri göstərir ki: 
 pul multiplikatoru səviyyəsində artma/azalma illəri α,  və  əmsallarının fərqli istiqamətlər 

üzrə dəyişikliklərinə uyğun gələn illərdir və bank depozitlərinin artımı ilə monetar bazanın artımı 
arasında asılılıq eyni istiqamətli olmayıb; 

 pul multiplikatorunun kiçik səviyyəsini müəyyələşdirən əsas amillərdən biri nağd pul 
dövriyyəsi əmsalının yüksək səviyyəsidir (inkişaf etmiş ölkələrdə bu göstəricinin dəyişmə intervalı 
≤ 0,1 olduğu halda, Azərbaycanda göstəricinin dəyişmə intervalı ≥ 0,5 –dır); 

 monetar bazanın dəyişməsi əsasən dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin dəyişməsi ilə 
müşahidə olunduğundan, pul kütləsinin genişlənməsi nağdsız vəsaitlərin kiçik həcmi hesabına baş 
verir və bu, pul multiplikatorunun aşağı səviyyəsini müəyənləşdirir. 

AMB-nin son illər üzrə məlumatları göstərir ki, dövriyyədə olan nağd pul istər ehtiyat pullar, 
istərsədə dövriyyədə olan pul kütləsinin 85-90%-ni, nağdsız vəsaitlər isə, cəmi 10- 15%-ini təşkil 
edir. Mərkəzi Bank orta hesabla monetar bazanın yalnız 11%-nə nəzarət edir (müqayisə üçün 
Qazaxıstan bank sistemində dövriyyədə olan nağd pul kütləsinin pul bazasına nisbəti 2012-ci ildə 
52,87%, 2013-cü ildə 53,58%, 2014-cü ilin axırı isə 32,88% olmuşdur). Bu səbəbdən Mərkəzi 
Bankın məcburi ehtiyat normativləri və izafi likvidliyin tənzimlənməsi ilə monetar siyasətdə 
səmərəliliyin yüksəldilməsi imkanları xeyli məhduddur və monetar bazanın tənzinlənməsi və 
nəzarətin səmərəliliyinin yüksəldilməsi üçün ümumi pul kütləsində nağdsız vəsaitlərin pay çəkisi 
yüksəldilməlidir. Bundan başqa ölkə əhalisin və təsərrüfat subyektlərinin gözləntiləri pul bazarında 
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yaranan vəziyyət üçün yüksək əhəmiyətlidir. Bu isə Mərkəzi Bank tərəfindən istifadə olunan 
alətlərin spektrinin genişlənməsini və istifadə səmərəlilyinin yüksəldilməsini tələb edir. 

 
Nəticə 

 Hal-hazırda Azərbaycanda bank sektorunun mövcud vəziyyəti və inkişafını xarakterizə edən 
bir sıra ümumiləşdirilmiş göstəricilər inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisədə kifayət qədər aşağı 
səviyyədədir. Yaranmış vəziyyəti müəyyənləşdirən amillər sırasına (digər amillərlə yanaşı) 
həmçinin ölkədə tətbiq olunan makroiqtisadi tənzimləmə sxemi də aiddir. 

 Hal hazırda ölkə bank sisteminin mühüm çatışmazlıqlarından biri bank sektorunda 
kapitallaşmanın və bank aktivlərinin həcminin aşağı səviyyələridir. Beynəlxalq təcrübəyə əsasən 
hər bir ölkənin bank sektorunun inkişaf səviyyəsi məcmu aktivlərin ölkədə istehsal olunan ÜDM-ə 
nisbəti ilə xarakterizə olunur. Azərbaycanda da bu göstəricinin səviyyəsi 42%-dir. MDB dövlətləri 
üzrə bu göstərici - Qazaxıstan (102%), Ukrayna (63,5%), Rusiya (75%), Moldova (52%); Şərqi 
Avropa ölkələrində (60%- 100%) intervalındadır. Vəziyyəti müəyyənləşdirən əsas səbəblərdən biri 
hal-hazırda bank sektoru üzrə məcmu aktivlərin formalaşmış strukturudur. 

 Bank sektorunun iqtisadiyyatda fəaliyyətinin miqyası və səmərəliliyini xarakterizə edən 
digər mühüm göstərici - iqtisadiyyatın kreditəşməsi səviyyəsi, verilmiş kreditlərin ÜDM-ə nisbəti 
səviyyəsidir. Hal-hazırda istər inkişaf etmiş, istərsə də inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqayisədə 
baxılan göstəricinin səviyyəsi xeyli aşağıdır. 

 Nəhayət, mühüm aqreqatlardan biri - iqtisadiyyatın monetizasiya səviyyəsi (M3 və M2 
aqreqatları üzrə) 2000-ci ilin əvvəllərindən etibarən, illər üzrə stabil olaraq yüksəlsədə (hal-hazırda 
bu göstərici 30% səviyyəsinə yaxınlaşıb) inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə müqaisədə 
(70-150%-ə kimi) xeyli aşağıdır. 

 Qeyd edilən göstəricilərin aşağı səviyyəsi bank sektorunun inkişaf səviyyəsinin 
iqtisadiyyatın tələbləri səviyyəsindən geri qalmasını xarakterizə edir. Azərbaycanda ehtiyat pulların 
səviyyəsi və bank sektoru vasitəsi ilə dövriyyədə olan pul kütləsini genişlənmə göstəricilərinin aşağı 
olması, ÜDM ilə müqaisədə M2 aqreqatının səviyyəsinin azlığı problemi ölkədə sahibkarlığın 
inkişafına mane olan əsas amillər sırasındadır. Belə vəziyyət isə pul təklifinin alternativ 
mexanizmlərinin öyrənilməsi və tətbiqi, pul muktiplikatoru üzrə mövcud problemin araşdırılması 
zəruriliyini müəyyənləşdirir. 
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SİYASƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ 

Məqalədə Azərbaycan Respublikasının büdcə vergi siyasətinin təkmilləşdirilməsi strate-

giyasının əsas istiqamətləri şərh olunur. Bununla yanaşı Azərbaycan Respublikasında qeyri neft 
sektorunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq vergi güzəştləri haqqında məlumat əks olunur. Həmçinin, 
məqalədə regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə Dövlət Proqramının məqsədlərinə nail olunması 
barədə məlumat verilir. 
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Main directions of the improvement of the budget-tax system of Azerbaijan Republic are dis-

cussed in the article. Later, Information about the tax reductions related to the development of non-

oil sector is shown. Moreover, the article also comprises achievement of the goals of the govern-
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Azərbaycan cəmiyyətinin mütərəqqi inkişafı iqtisadi artımın, əhalinin rifah halının və 
məşğulluğunun, ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin, həyat fəaliyyətinin bütün sahələrində 
müəyyənliyin və sabitliyin təmin olunmasına yönəldilmiş sosial-iqtisadi siyasətin həyata 

keçirilməsində dövlətin rolundan əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır. 
Azərbaycan hökuməti hazırki iqtisadi artım şəraitində makroiqtisadi sabitliyin təmin olunması 

və əhalinin sosial vəziyyətinin davamlı şəkildə yaxşılaşdırılması məqsədilə həyata keçirdiyi fiskal 

siaysəti əsasən aşağıdakı kimi istiqamətləndirmişdir: 

 qeyri-neft gəlirlərinin qeyri-neft ümumi daxili məhsulda və büdcə gəlirlərində xüsusi 
çəkisinin artırılması; 

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfertin tədricən 
azaldılması; 

 vergi bazasının genişləndirilməsi və vergi uçotunun təkmilləşdirilməsi istiqamətində 
səmərəli vergi nəzarəti mexanizmlərinin qurulması; 

 neft gəlirlərinin səmərəli istifadə olunması; 
 valyuta vəsaitlərinin daxili bazarda istifadəsinin makroiqtisadi fəsadlarının 

minimallaşdırılması; 
 yoxsulluğun azaldılması; 
 iqtisadi inkişaf üzrə dövlət proqramının məqsədlərinə nail olunması. 
Ölkədə gözlənilən yüksək iqtisadi artım hesabına vergi bazasının genişlənəcəyinə baxmayaraq 

vergi sisteminin təkmilləşdirilməsini nəzərdə tutan islahatların aparılmasının əhəmiyyəti nəzərdən 
qaçırılmamalıdır. 

Şübhəsiz ki, qeyri-neft sektorunun sürətli inkişafının ilkin şərtini vergi rejiminin 

sadələşdirilməsi və bu rejimin investorlar üçün cəlbediciliyinin yüksəldilməsi təşkil edir. Bu 
mənada istənilən vergi stimullarının ana xəttini vergi dərəcələrinin azaldılması siyasəti təşkil edir 
(4, s.78). Hazırda biznes fəaliyyətinə mövcud vergi sisteminin göstərdiyi məhdudlaşdırıcı təsirin 

aradan qaldırılması üçün aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır: 
 vergi dərəcələrinin azaldılması prosesinin davam etdirilməsi; 

 vergiqoyma sisteminin sadələşdirilməsi, vergi yığımı işinin təkmilləşdirilməsi; 

 prioritet sahələrdə fəaliyyət göstərən müəssisələrin dövlət büdcəsinə olan vergi borclarının 
silinməsi praktikasının daha da genişləndirilməsi; 

 yeni yaradılmış sahibkarlıq müəssisələri üçün vergi tətilləri və vergi kreditləri sxemlərinin 

tətbiqi, vergi avansı praktikasına son qoyulması; 
 yeni açılmış kiçik və orta müəssisələrin müvəqqəti olaraq mənfəət vergisindən azad 

edilməsi; 

 kiçik və orta biznes üçün iri müəssisələrə nisbətən daha aşağı dərəcə ilə mənfəət vergisinin 

tətbiq olunması; 
 dövlət büdcəsi ilə sahibkarlar arasında vergi hesablaşmalarının dəqiq mexanizmlərinin 

müəyyən edilməsi; 

 kənd təsürrüfatı müəssisələrinin istehsal məqsədləri üçün aldıqları malların üzərindəki 
ƏDV məbləğinin kompensasiyası; 

Qeyri-neft sektorunun inkişafını sürətləndirmək məqsədilə bu sektor üçün neft sektorundan 

fərqli olaraq daha aşağı vergi dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi vacibdir. Eyni zamanda banklar 

tərəfindən investisiya yönümlü kreditlərin verilməsini stimullaşdırmaq məqsədilə banklar tərəfindən 
investisiya yönümlü kreditlər hesabına əldə olunmuş gəlirlərin daha aşağı dərəcələrlə vergilərə cəlb 
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olunması imkanları araşdırıla bilər. 
Vergi güzəştlərinin sistemləşdirilməsi də vergi siyasətinin prinsipial məqamlarındandır. 

Prioritet sahələrdə işgüzar fəallığı stimullaşdırmaq üçün vahid güzəşt sisteminin tətbiq edilməsi 
daha məqsədəuyğun olardı. 

Fiskal siyasətin bu hədəfləri kəskin ekspansionist xərclənməyə yol verməmək şərtilə, dövlət 
büdcəsinin sosial xərclərini davamlı şəkildə artırmaq, eyni zamanda yeni iş yerlərinin açılmasına 
imkan verən investisiya siyasəti aparmaqla məşğulluq səviyyəsini yüksəlmək məqsədlərindən 
ibarətdir (7, s.143). 

Bu konsepsiya 1994-cü ildə əsrin müqaviləsi ilə əsası qoyulan Azərbaycan Beynəlxalq 
Əməliyyat Şirkəti tərəfindən xam neftin hasilatı və ixracı nəticəsində Dovlət Neft Fonduna daxil 
olan mənfəət neftinin, həmçinin ABƏŞ tərəfində dövlət büdcəsinə ödənilən vergilərin məqsədli xərc 
strategiyası əsasında istifadəsi məsələlərini özündə ehtiva edir. 

Əsasən 2005-ci ildən başlayaraq cari əməliyyat balansı neft hasilatının artmasi ilə əlaqədar 
olaraq müsbət saldoya malik olmağa başlamışdır. Dünya bazarında neftin qiymətinin azalmasına 
baxmayaraq neftdən aldə olunan gəlirlər positiv olaraq qalmışdır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının həyata keçirilməsi dövründə 
Azərbaycanın makroiqtisadi mənzərəsi iki səbəbdən dönüş dövrü kimi qiymətləndirilə bilər. 
Birincisi, hətta Şah-Dəniz layihəsi üçün xarici birbaşa investisiyaların (XBİ) böyük məbləğ təşkil 
etməsinə baxmayaraq, əsasən Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəmərinin tikintisini dəstəkləyən böyük 

həcmli XBİ-lər BTC kəmərinin tikintisinin tamamlanması ilə əlaqədar 2003-cü ildən azalmağa 
başlamışdır. İkincisi, ən mühüm amil qiymət effekti və 2006-cı ilə BTC vasitəsilə ilkin neftin 
Ceyhan limanına çatması il bağlı olaraq neft gəlirlərinin artmasıdır. Nöbəti 20 ildə Azərbaycanın 
170 mlrd. USD gəlir əldə etməsi və ya hər il adambaşına 1000 USD əldə edəcəyi gözlənilir.(10). 
Həmin pul axınlarını idarə edə biləcək və regionlarının sosial-iqtisadi inkişafına yönəldə biləcək 
Azərbaycanın tələb menecmenti arsenalı gözlənilən neft bumu üzrə mühüm məsələyə çevrilmişdir. 
Bu arsenal neft gəlirlərinin gələcək nəsillərə saxlanmasını təmin edən və sterilizasiya məqsədlərini 
güdən Neft Fondunun fəaliyyətini, əhatəli icmal dövlət büdcəsini (o cümlədən Neft Fondunun 
xərclərini), Neft Gəlirlərinin Uzunmüddətli İdarəolunması Strategiyası və qiymətlərin sabitliyinə 
məsul olan Milli Bankın müstəqilliyini əhatə edir. Bu fiskal və monetar orqanlar 2005-ci ildən 
etibarən böyük məbləğdə XBİ şəraitində qeyri-neft sektorunun artımının və qiymət sabitliyinin 
saxlanmasında uğurlu imkanlara malik olmuşlar. 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2016-cı il 16 mart tarixli Sərəncamı 
ilə təsdiq edilmiş "Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin 
başlıca istiqamətləri" adlı sənəd müvafiq İşçi Qrupunun rəhbərliyi altında yaradılmışdır. 
Ümumilikdə, milli iqtisadiyyat perspektivi və 11 iqtisadi sektora dair yol xəritəsini özündə 
birləşdirən Strateji yol xəritəsi 12 sənəddən ibarətdir. Strateji baxış və yol xəritəsi qısa, orta və 
uzunmüddətli dövrləri əhatə etməklə təfsilatlı birillik yol xəritəsi, 2017-2020-ci illər üçün iqtisadi 
inkişaf strategiyası və tədbirlər planı, 2025-ci il üçün uzunmüddətli baxış və 2025-ci ildən sonra 
hədəf baxışından ibarətdir. Sənəd təkcə inkişaf məqsədləri və prinsiplərini deyil, həm də hər bir 
istiqamət üzrə qlobal trendlər, mövcud vəziyyətin GZİT təhlili, görüləcək tədbirlər, tələb olunan 
investisiya və əsas indikatorları əhatə edir. Seçilmiş prioritetlərə qısamüddətli dövrdə 
fokuslanmaqla orta və uzunmüddətli dövrlərdə iqtisadi inkişafın fundamenti qoyulacaq. Strateji yol 
xəritəsi iqtisadi inkişafa töhfə verən bütün faktorlar, o cümlədən, yerli və beynəlxalq özəl sektor 
nümayəndələrinin kommunikasiyası və əməkdaşlığı üçün imkanları təmin edəcəkdir. Dövlət 
investisiyaları katalizator rolunu oynayacaq, iqtisadi inkişafın lokomotivi özəl sektor olacaqdır. 
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Strateji yol xəritəsinin inklüziv hazırlanma prosesi onun icrasında bütün tərəflərin iştirakının təmin 
edilməsini əsaslandırır. 

Bu dövrlərdə makroiqtisadi göstəricilərin dinamikası aşağıdakı kimi olmuşdur: 
 ÜDM qeyri neft iqtisadiyyatının 8,3% artmasına baxmayaraq neft sektorunun 65% 

genişlənməsindən irəli gələrək artmaqda davam etmişdir; 
 Yüksək artım sürəti illər üzrə təkrar olunmuş və bu, əsasən neft və qeyri-neft 

iqtisadiyyatının sürətlə böyüməsindən irəli gəlmişdir; 
 Neftin ixracı da nəzərə alınmaqla cari əməliyyatlar balansında müsbət saldoya malik 

olmuşdur və neft hasilatının artması və neftin qiymətlərinin yüksəlməsi ilə əlaqədar olaraq cari 
balansda müsbət saldo 2017-ci ildə əhəmiyyətli şəkildə genişlənmişdir; 

 Dinamik olaraq hər il dövlət xərclərinin artması səbəbindən tələb yüksəlmişdir. Bu dövrdə 
dövlət büdcəsindən investisiyalarının Qeyri-neft ÜDMə nisbəti 5,7%-ə çatmışdır, halbuki, bu 
göstərici 2017-ci ilin birinci yarısında 1,8%-ə qədər təşkil edirdi. Dövlət büdcəsi xərclərində kəskin 
artım əsasən ABŞ dollarında əldə edilmiş neft gəlirləri hesabına maliyyələşdirilr; 

Hazırkı mərhələdə qarşıda duran əsas vəzifə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsini sürətləndirmək, 
neft gəlirlərinin səviyyəsindən asılı olmayaraq qeyri-neft sektorunun yüksək inkişaf tempini gələcək 
illərdə də qoruyub saxlamaq və onun ixrac imkanlarını genişləndirməkdir. “Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasında ixrac yönümlü iqtisadi model əsas götürülmüşdür və 
nəzərdə tutulur ki, iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi və strukturunun 
təkmilləşdirilməsi qeyri-neft ixracının artımına səbəb olacaqdır. Qeyri-neft sənayesinin sürətli 
inkişafı ilə yanaşı, innovasiya fəaliyyətinin təşviqi və genişləndirilməsi ölkədə biliyə əsaslanan 
iqtisadiyyatın formalaşması üçün əlverişli zəmin yaradacaqdır. 

2020-ci ildə Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhətdən inkişaf etmiş, rəqabətqabiliyyətli ölkə 
olacaqdır. Azərbaycanın ən ucqar kəndlərində belə, vətəndaşların rahat gündəlik həyatı üçün lazım 
olan bütün kommunikasiyalar (rabitə, internet, bank xidmətləri, kommunal xidmətlər, yollar və 
sair), səhiyyə və təhsil xidmətləri təmin ediləcəkdir. Azərbaycan əhalinin gəlirlərinin yüksək, 
işsizlik səviyyəsinin minimum həddə olduğu, inkişaf etmiş insan kapitalına, mühafizə edilən, 
sağlam ətraf mühitə və hər bir vətəndaşı üçün geniş imkanlara malik məkan olacaqdır. 
Konsepsiyada nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası nəticəsində dövrün sonuna ölkədə adambaşına 
düşən ÜDM-in həcmi iki dəfə artaraq 13000 ABŞ dollarına çatacaqdır. 2020-ci ilədək 
Azərbaycanın Dünya Bankının adambaşına düşən Ümumi Milli Gəlir təsnifatına görə “yuxarı orta 
gəlirli ölkələr” arasında tamhüquqlu ölkə olması və hazırda bu qrup ölkələr sırasında yer almanın 
əsas səbəbi olan karbohidrogen ixracından asılılığın aradan qaldırılması, habelə BMT-nin İnkişaf 
Proqramının İnsan İnkişafı ilə bağlı təsnifatına əsasən “yüksək insan inkişafı” ölkələri qrupunda 
yuxarı sıralara yüksəlməsi hədəflənir. 

Bu dövrdə inflyasiya təzyiqlərinin azaldılması istiqamətində aşağıdakı əsas tədbirlər həyata 
keçirlmişdir. Əvvəla, ən mühüm tədbir nominal valyuta məzənnəsinin (ABŞ dollarına qarşı) 
minimum möhkəmlənməsidir. Milli Bank və Xəzinə tərəfindən özlərinin az miqdarda qısa müddətli 
qiymətli kağızlarının satışı artırılmışdır. Lakin bu mərkəzi bankda beynəlxalq ehtiyatların 
akkumulyasiyası ilə müqayisədə xeyli kiçik olaraq qalır. Nəhayət, yenidən maliyyələşdirmə 
dərəcəsi yüksəldilərək 13,5%-ə çatdırılmışdır. 

Regionların sosial-iqtisadi inkişafının həyata keçirilməsi üçün fiskal sahədə institutsional 
çərçivə formalaşdırmışdır. BVF və Dünya bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində inkişaf etdirilən 
makroiqtisadi çərçivə ümumi fiskal kəsirin davamlı səviyyədən də aşağı olmasını və dövlət 
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xərclərinin ümumi səviyyəsinin iqtisadiyyatın real imkanlarına uyğunlaşdırlmasını təmin etməyə 
yönəldilmişdir. Dünyada neftin qiymətinin yüksəlməsi və neft gəlirlərinin artması kontekstində 
ölkənin yığılıb qalmış geniş miqyaslı infrastruktur və sosial problemlərin həllinə ünvanlanmışdı. 

«Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı»na və ölkə 
iqtisadiyyatının ayrı-ayrı sahələrinin inkişafını təmin edən digər dövlət tədbirlərinə uyğun olaraq 
büdcə-vergi siyasəti müəyyənləşdirilməklə, bu siyasət ölkədə sahibkarlığın inkişafı, infrastruktur 
sahələrin müasir tələblər baxımından yenidən qurulması, yoxsulluğun azaldılması və regionların 
inkişafı üçün iqtisadi imkanların yaradılması ilə yanaşı, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq 
bütün hüquqi şəxslərdə, o cümlədən büdcə təşkilatlarında maliyyə intizamının gücləndirilməsini və 
şəffaflığın təmin edilməsini özündə əks etdirir. Həyata keçiriləcək kompleks tədbirlər növbəti 
illərdə istehsalın, xüsusilə qeyri-neft sektorunun inkişafına, yeni iş yerlərinin açılmasına, regionların 
sosial-iqtisadi inkişafı üçün dayanıqlı maliyyə təminatının yaradılmasına, ixrac yönümlü məhsul 
istehsalının stimullaşdırılmasına yönəldilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Respublikamızda sosial-iqtisadi 

inkişaf sahəsində bu kimi zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi idarəetmənin səmərəliliyinin 
yüksəldilməsi ilə müşayiət olunacaqdır. İqtisadiyyatımızda mövcud olan ödəməmələr probleminin 
mərhələlərlə aradan qaldırılması, enerji daşıyıcılarının ölkədaxili qiymətlərinin tədricən dünya qiy-

mətlərinə uyğunlaşdırılması, enerji sektoruna dövlət büdcəsi hesabına subsidiyaların verilməsi kimi 
məsələlər buna əyani sübutdur. 

Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, respublikamızda büdcə-vergi 

siyasətinin həyata keçirilməsində əsas məqsəd - ölkədə makroiqtisadi göstəricilərin sabit saxlanıl-
masını təmin etməklə iqtisadi artıma nail olmaqdan, maliyyə intizamının gücləndirilməsindən, 
dövlət büdcəsinin tərtibi və icrasının təkmilləşdirilməsindən, qeyri-neft sektorunda məşğulluğun 
səviyyəsinin artırılmasından, kiçik və orta sahibkarlığa maliyyə dəstəyinin gücləndirilməsindən 
ibarət olmalıdır. Adətən, dövlət xərcləri büdcə çərçivəsində həyata keçirilir və bütün daxilolmalar 
(neft və -neft) büdcə prosesi vasitəsilə xərclənilir. Dövlət büdcəsi Neft Gəlirlərinin istifadəsi üzrə 
qeyri Azərbaycanın Uzunmüddətli Strategiyası, YASS proqramı və Regional və prioritet 
proqramları əsasında reallaşır. 

 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının layihəsi, 27 fevral 2014-cü il. 

2. Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət 
Proqramının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı. Bakı 
şəhəri 27 fevral 2014-cü il. 

3. “Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyi haqqında” Əsasnamə. Bakı, 2000. 
4. Abbasov Ə.M., Sadıqov M.M. Azərbaycan Respublikasının regionları: maliyyə və vergi 

potensialının proqnozlaşdırılması problemləri. Bakı, «Elm» nəşriyyatı, 2008, s. 132. 
5. Bədəlov Ş.Ş., Məhərrəmov R.B., Qurbanov F.Ə. Büdcə sistemi. Bakı, 2003, 418 s. 
6. Cihan Bulut.Elçin Süleymanov Dövlət Malliyəsi Bakı-2016 

7. Məmmədov F.Ə., Musayev A.F., Sadıqov M.M., Kəlbiyev Y.A., Rzayev Z.H. “Vergilər və 
vergitutma” Dərslik. Bakı, 2010. 

8. www.banco.az 

9. www.stat.gov.az 

10. www.president.az 



244 
 

Mətanət RƏSULOVA 
Dosent, Bakı Dövlət Universiteti 

Rufanə RƏHİMLİ 
Magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 
BEYNƏLXALQ TİCARƏT NƏZƏRİYYƏLƏRİ 

VƏ ONLARIN TƏCRÜBİ ƏHƏMİYYƏTİ 
Məqalədə beynəlxalq ticarətlə bağlı Merkantilizm nəzəriyyəsindən başlayaraq müasir iqtisadi 

ədəbiyyatlarda yer almış nəzəriyyələr nəzərdən keçirilmişdir. Həmçinin burada həmin 
nəzəriyyələrin ölkələrin beynəlxalq ticarət siyasətinin reallaşdırılmasındakı rolu məsələsinə də yer 
verilmişdir. Burada beynəlxalq ticarət siyasətinin istiqamətləri kimi proteksionizm və azad ticarət 
siyasəti nəzərdən keçirilmişdir. 

Açar sözlər: beynəlxalq ticarət, beynəlxalq ticarət siyasəti, proteksionizm, azad ticarət, 
müqayisəli üstünlüklər . 

 
Matanat RASULOVA 

Associate Professor, Baku State University 

Rufana RAHİMLİ 
Master, Baku State University 

 

THEORY OF INTERNATIONAL TRADE AND THEIR  
PRACTICAL SIGNIFICANCE 

The article deals with the theory of modern economic literature, beginning with the theory of 

mercantilism, connected with international trade. It also places the role of these theories in the im-

plementation of international trade policies of countries. Also considered are such areas of interna-

tional trade policy as a policy of protectionism and free trade. 

Key words: international trade, international trade policy, protectionism, free trade, compara-

tive advantages. 

 

 

  
,    

  
,    

 
    

    
      ,  

  ,    .     
         .  

        
   . 

 :  ,   , 
,  ,  . 

 



245 
 

Müasir dövrdə xarici ticarət dünya təsərrüfatı ölkələri arasında qərarlaşan beynəlxalq ictimai 
əmək bölgüsünün nəticəsi olaraq hər bir ölkənin iqtisadi potensialından daha səmərəli istifadə 
etməyə imkan verir. Xarici ticarət milli iqtisadiyyatlar qarşısında duran sosial-iqtisadi vəzifələrin 
yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır. 

Müxtəlif ölkələr arasında ticarət əlaqələrinin zəruriliyini şərtləndirən bir sıra səbəblər 
mövcuddur. Bu səbəblərdən aşağıdakıları göstərmək olar. Əvvələn ölkələrin təbii şəraiti, yeraltı və 
yerüstü sərvətləri çox müxtəlifdir. Bunlardan asılı olaraq insanlara lazım olan bütün məhsulları hər 
bir ölkədə istehsal etmək mümkün deyildir. Bəzi məhsulları isə ölkədə istehsal etmək xaricdən 
gətirməyə nisbətən daha çox xərc tələb edir. Odur ki belə məhsulları xaricdən gətirmək daha 
əlverişlidir. Digər tərəfdən isə ölkələrin iqtisadi inkişaf səviyyələri də xeyli fərqlidir. Belə ki, 
bəziləri sənaye cəhətdən inkişaf etmiş, digərləri isə az-çox dərəcədə geri qalmış ölkələrdir. Geri 
qalmış ölkələrdə isə bir çox sənaye məhsulları, o cümlədən, ölkənin təhlükəsizliyini təmin edən 
döyüş sursatı istehsal edilmir. Bu ölkələr iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, əhalinin tələbatını ödəmək 
üçün lazım olan bir çox məhsulları digər ölkələrdən gətirmək məcburiyyətində qalırlar. Üçüncü 
zərurət isə ölkədə istehsal olunmuş bu və ya digər məhsulun daxili tələbatı ödəmək imkanında 
olmamasıdır. Daxili tələbatı ödəmək üçün həmin məhsullar kənardan gətirilir. ( 2, s 530 ) 

Bütün bu səbəblərə görə də dünyanın hər bir ölkəsi bu və ya digər dərəcədə digər ölkələrlə 
ticarət etmək məcburiyyətindədir. Ərazisi kiçik, təbii sərvətləri məhdud ölkələr xarici ticarətdən 
daha çox asılı olurlar. Onların fəaliyyəti daha çox xarici ticarətlə bağlı olur. 

Hər bir ölkənin xarici ticarət səviyyəsinə bu səbəblərlə yanaşı bəzi digər amillər də təsir 
göstərir. Bunlara ölkələrin xarici ticarət siyasəti, valyuta məzənnəsindəki dəyişikliklər, bazar 
konyunkturası, istehsal və istehlakın quruluşunda baş verən dəyişikliklər və s. göstərmək olar. 

Ölkənin xarici ticarəti idxal və ixrac əməliyyatlarından ibarətdir. Məhsul və xidmətlərin ölkəyə 
gətirilməsi idxal, ölkədən aparılması isə ixrac adlanır. Hər bir ölkənin müəyyən müddətdə (bir rüb, 
yarım il, bir il) ixrac və idxal etdiyi əmtəələrin məbləği arasındakı nisbət ölkənin ticarət balansını 
təşkil edir. İxracın məbləği çox olduqda ticarət balansı müsbət saldolu, idxalın məbləği çox olduqda 
isə mənfi saldolu hesab olunur. Xarici ticarət saldosunun uzun müddət mənfi olması ölkə 
iqtisadiyyatına pis təsir göstərir. (2, s 531) 

Beynəlxalq ticarətin BİM sistemində yeri aşağıdakılarla müəyyən edilir: 1) dünya təsərrüfat 
əlaqələrinin bütün formalarının (kapital ixracı, istehsal kooperasiyası, elmi-texniki əməkdaşlıq və 
s.) nəticələri məhz onun vasitəsilə reallaşdırılır; 2) əmtəələrlə beynəlxalq ticarətin inkişafı son 
nəticədə xidmətlərlə beynəlxalq mübadilənin dinamikasını müəyyən edir; 3) beynəlxalq ticarətin 
inkişafı regional iqtisadi inteqrasiyanın mühüm şərtidir və beynəlxalq əmək bölgüsünün daha da 
dərinləşməsinə şərait yaradır; 4) beynəlxalq ticarət xarici investisiya və beynəlxalq hesablaşmalar 
prosesini stimullaşdırır. Beləliklə, beynəlxalq əmək bölgüsünə əsaslanan əmtəə-pul 

münasibətlərinin sabit sferasını əks etdirən beynəlxalq ticarət BİM-in əsas formalarından biri 
olmaqla onun digər formalarının inkişafı üçün münbit şərait yaradır. ( 7 ) 

Müasir dövrdə dünya ticarətinin 90 %-i Ümumdünya Ticarət Təşkilatı tərəfindən tənzimlənir. 
Bu təşkilata hələlik 137 ölkə daxildir. Bu, dünya bazarı rəqabətinə davamlı əmtəələr istehsal 
edənlərin təşkilatıdır. Bu təşkilata üzv olmaq üçün hər bir ölkə çox ölçüb-biçməlidir. Əks təqdirdə 
azad ticarət siyasəti ölkə sərvətlərinin xaricilərin əlində toplanmasına güclü kapitalların tam 
asılılığına səbəb ola bilər. Bu təşkilatlarda ağalıq edən dünyanın sənayecə inkişaf etmiş ölkələri 
digərlərindən ticarət əməliyyatlarının şəffaf açıq ticarət siyasəti yeritmələrini tələb etdiyi halda 
özləri lazım gəldikdə himayədarlıq üsullarından istifadə edir ticarət əməliyyatlarında bəzi 
xoşagəlməz zəif ölkələr üçün zərərli tədbirlərdən istifadə edirlər. 
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Qeyd olunanlar xarici ticarətə dair nəzəriyyələrin öyrənilməsini aktuallaşdırır. Beynəlxalq 
ticarət nəzəriyyələrində əsasən aşağıdakı üç sual cavablandırılmağa çalışılır: 

1. Ölkələr nə üçün xarici ticarətə cəlb olunurlar, yəni qapalı iqtisadiyyata nisbətən xarici ticarət 
ölkəyə hansı mənfəətlər verir? 

2. Ölkənin xarici ticarətinin mahiyyəti necə müəyyən edilə bilər; başqa bir sözlə ölkənin hansı 
malları ixrac, hansı malları isə idxal etməli olduğu nə ilə müəyyən edilməlidir? 

3. Ölkənin ixrac qiymətləri ilə idxal qiymətləri nisbəti və ya xarici ticarət hədləri nə cür 
formalaşmışdır? 

Xarici ticarət haqqında ilk nəzəri fikirlər merkantilistlər tərəfindən söylənilmişdir. Onlar ilkin 
kapital yığımının nümayəndələri olan tacirlərin və sələmçilərin mənafelərini ifadə edirdilər. Onların 
fikrincə pul (qiymətli metallar) sərvətdir və onu artırmaq lazımdır. Merkantilistlər sərvətin  

artırılması mənbəyinin tədavül sferasında (ticarətdə) , əsasən də xarici ticarətdə görürdülər. Çünki 
xarici  ticarət, daha doğrusu, əmtəə ixracı ölkəyə qiymətli metalların gəlməsinə səbəb olurdu . 

Merkantilistlərin əsas müddəası xaricə çoxlu əmtəə ixrac etmək və ölkəyə mümkün qədər az əmtəə 
gətirmək idi. Bunun nəticəsində də ölkədə çoxlu qiymətli metal (pul) toplanmış olurdu. Onların 
fikrincə, dövlət xarici ticarətə himayədarlıq etməlidir. 

Merkantilizmin əsas ideyaları və prinsipləri aşağıdakılardan ibarət olmuşdu. Qiymətli 
metalların və onların yığımı sərvətin mahiyyətini əks etdirməsi dövlətin sərvətinin və gücünün qızıl 
və gümüş yığımı yolu ilə artırılması, ölkəyə qızıl və gümüş axınının təmin olunması məqsədilə 
xarici ticarətin tənzim edilməsi, ucuz xammalın idxalı yolu ilə sənayenin inkişafına kömək etmək, 
idxal olunan sənaye məhsullarına proteksionist tariflərin qoyulması, ixracın xüsusən hazır məhsulun 
ixracının həvəsləndirilməsi, əmək haqqının aşağı səviyyəsini saxlamaq üçün əhalinin artırılması və 
s. öz dövrü üçün bu ideyalar iqtisad elminin ciddi nailiyyəti idi. Merkantilist ideyalar və prinsiplər o 
dövrün iqtisadi inkişafının əsl qanunauyğunluqlarını və tələbatını əks etdirmişdi. (1, s 98) 

Göstərildiyi kimi merkantilizm həm iqtisadi siyasət və həm də iqtisadi nəzəriyyələr sistemi 
olmuşdur. Merkantilist – iqtisadi siyasəti ölkədə və dövlət xəzinəsində qiymətli metalların, yəni 
pulun hər vasitə ilə toplanmasından, nəzəriyyəsi isə iqtisadi qanunauyğunluqları tədavül sahəsində, 
xüsusən xarici ticarətdə və pul dövriyyəsində axtarılmasından ibarətdir. Merkantilist siyasətin 
yeganə məqsədi dövlətin sərvətini və qüdrətini artırmaqdan ibarət olmuşdu. Merkantilizm ideyaları 
ticarət və pul kapitalı nümayəndələrinin (tacirlərin və sələmçilərin) mənafeyini müdafiə edirdi. 
Qeyd edək ki, tarixən kapitalın ilkin forması ticarət kapitalı olmuşdur. Sənaye kapitalı tədricən 

formadan meydana gəlmişdir. Ticarət kapitalının qanunu – satmaq üçün satın almaqdır. 
Hər cür sahibkarlığın başlanğıcını, çıxış nöqtəsini pul təşkil edir. Bu pul da sahibkarlar onun 

vasitəsilə fəhlə tutduqda emal üçün və ya yenidən satmaq üçün əmtəə satın aldıqda pul kapitalına 
çevrilir. Bu fakt merkantilizmin əsasında durur. 

Merkantilistlər əsas diqqətlərini tədavül sferasına verirlər. Onlar istehsala sadəcə olaraq sərvəti 
artırmaq üçün bir vasitə kimi baxırdılar. Onların təlimində istehsal xarici ticarətin məqsədinə tabe 
etdirilir. İstehsal pulun xaricə axmaması işinə xidmət etməli olur. Onlar əsasən sərvətin mənbəyini 
tədavül sferasında, xarici ticarətdə görür, sərvəti pul ilə eyniləşdirmirdilər. Sərvəti qızıl və gümüş 
yığımından ibarət təsəvvür edirdilər. Qeyri-ekvivalent mübadiləni əsas götürürlər və ucuz alıb baha 
satmağı sərvətin əsas mənbəyi hesab edirdilər. Ona görə də onlar iqtisadi siyasətlərini həyata 
keçirmək üçün dövlətin müdafiəsinə möhtac olmuşlar. Merkantilist müdrikliyinin yüksək zirvəsi – 

xaricdən satın alındığından daha çox xaricə satmaq olmuşdu. 
Merkantilizm öz tarixi inkişafında iki mərhələ keçirir. İlk merkantilizmin (XV-XVI əsrlərdə) 

əsasını qoyanlar U.Stafford (İngiltərədə), Q.Skaruffi (İtaliyada) olmuşdur. İnkişaf etmiş 
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merkantilizmin (XVII – XVIII əsrlərdə) başlıca nümayəndələri T.Man (İngiltərə), A.Serra (İtaliya), 
A.Monkretyen (Fransa) olmuşdur. 

Merkantilizmin bu iki mərhələsi bir-birindən pulun az xərclənməsi və onu çoxaltmaq üçün 
təklif etdikləri üsul və tədbirlərlə fərqlənir. İlk merkantilistlər öz pul bazarı nəzəriyyələri ilə pula 
əslində dəfinə kimi yanaşır və hər bir alışın onun miqdarını azaltdığını göstərib imkan daxilində 
xaricdən almaqdan imtina etməyə çalışırdılar. Ölkədə nağd pulun (qızıl və gümüş) daha çox 

toplanması məqsədi ilə onların xaricə ixrac olunmasını qadağan edirdilər. İdxalı məhdudlaşdırır, 
qızıl və gümüş hasilatını gücləndirir, gətirilən mallara yüksək gömrük qoyurdular. Əcnəbilər 
ölkədən ancaq yerli məhsullar apara bilərdilər. Bu tədbirləri çox vaxt iqtisadi yollarla yox inzibati 
vasitələrlə həyata keçirirdilər. 

İnkişaf etmiş merkantilizm aktiv ticarət balansı sistemini müdafiə edirdi. Bu mərhələdə 
merkantilistlər pula həqiqi kapitalist kimi yanaşırdı. Onlar başa düşürdülər ki, pulun yeni pul 
yaratması üçün o hərəkətə gətirilməlidir. Onlar xarici ticarəti inkişaf etdirməyi tələb edirdilər. Bu 
merkantilizm ixracatın nisbətən artıq olması vasitəsi ilə ölkəyə pul toplamağı və aktiv ticarət 
balansını təmin etməyi əsas götürürdü. 

Xarici ticarət haqqında daha ətraflı fikirlər klassiklərin nəzəriyyələrində irəli sürülmüşdür. A. 

Smit “Mütləq üstünlüklər nəzəriyyəsi”ndə belə bir müddəa irəli sürürdü ki, xarici ticarətdən hər 
hansı bir ölkənin iqtisadi faydası heç də hökmən digər ölkənin ziyanı hesabına əldə edilmir. Yəni 
xarici ticarətdən bu ticarətlə məşğul olan bütün ölkələr faydalanırlar. O qeyd edirdi ki xarici ticarət 
vasitəsilə ayrı-ayrı ölkələr varlandıqca dünya iqtisadiyyatı da inkişaf edir. A.Smit iqtisadiyyatın 
digər sahələrində olduğu kimi xarici ticarətdə də dövlətin tənzimləyici rolunu lüzumsuz hesab 
edirdi. Onun fikrincə xarici ticarətdə tətbiq olunan aksizlərin məqsədi dövlət büdcəsi gəlirlərini 
təmin etməkdir. (4) 

Klassik nəzəri məktəbin digər görkəmli nümayəndəsi D.Rikardo xarici ticarət haqqında 
“Müqayisəli üstünlüklər nəzəriyyəsi”ni irəli sürmüşdür. O, bu nəzəriyyədə sübut edirdi ki, hər bir 
ölkə müəyyən əmtəə istehsalı üzrə bəzi üstünlüyə malikdir. Obyektiv amillərdən asılı olaraq həmin 
məhsul digər ölkələrdəkindən daha ucuz başa gəlir və hər bir ölkədə belə bir məhsul ola bilər. 
Məsələn Şotlandiyada yulaf, Portuqaliyada şərab, İngiltərədə sənaye məhsulları və s. Həmin ölkələr 
də bu müqayisəli xərclər əsasında aparılan xarici ticarətdən xeyli faydalana bilərlər. (2, s 535) 

D.Rikardo belə bir qənaətə gəlmişdir ki, xarici ticarət müxtəlif millətləri bir ümumdünya 
təsərrüfatında birləşdirəcəkdir. 

Mövcud ixtisaslaşmanı qoruyub saxlamaq üçün beynəlxalq ticarət sistemi bir sıra oyun 
qaydaları və institutlar yaratmışdır ki, onlar bu ixtisaslaşmanın icrasına nəzarət edirlər. 

Beynəlxalq ticarətdə mübadilənin hansı qiymətdə həyata keçirildiyi sualına ilk dəfə 
D.Rikardonun davamçısı Con Stüart Mill cavablandırmışdır. O özünün “Siyasi iqtisadın prinsipləri” 

(1848) əsərinin bir fəslini beynəlxalq dəyər qanununa həsr etməklə göstərirdi ki, mübadilə qiyməti 
tələb və təklif qanununun elə bir səviyyəsinə görə müəyyənləşir ki, bu qiymətdə hər bir ölkənin 
ixracı onun idxalını ödəyir. C.S.Mill qeyd edirdi ki, əmtəələrinə xarici tələbin daha yüksək olduğu 
ölkə xarici ticarətdən daha çox xeyir əldə edir. Ölkənin əmtəələrinə xarici tələb digər ölkələrin 
əmtəələrinə olan tələbdən nə qədər yüksək olarsa mübadilə şəraiti bir o qədər onun üçün faydalı 
olar, ölkə müəyyən miqdar əmtəəsi müqabilində daha çox xarici əmtəə əldə edər. (6) 

Beynəlxalq ticarətə əhəmiyyətli dərəcədə cəlb olunmuş ölkənin iqtisadiyyatı açıq iqtisadiyyat 
adlanır. Açıqlığın əhəmiyyətli göstəricisi – ölkə ixracının və ya idxalının ÜDM-ə münasibətidir. 
Beynəlxalq ticarətin inkişafına təkan verən iqtisadi amillər bunlardır: birincisi, istehsalın müxtəlif 
şəraiti; ikincisi, xərclərin aşağı salınması; və üçüncü, ölkələr arasında istehlakçıların zövqü. 
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Ticarətin ikinci səbəbi onunla izah olunur ki, bir çox texnoloji proseslərə miqyas baxımından qənaət 
xasdır, yəni istehsal həcminin artımı ilə yanaşı çəkilən orta xərclər az olmalıdır. Məsələn, müəyyən 
məhsul bazarında aparıcı mövqelərə çıxan ölkə bu məhsulun iri istehsalçısına çevrilə bilər, bununla 
yanaşı az xərcləri çıxar. Nəhayət, ticarətin üçüncü səbəbi nəyə üstünlük verilməsindədir. Əgər 
bütün regionlarda istehsal şəraitləri eyni olsaydı belə, onda da ölkələr beynəlxalq ticarətə cəlb 
olunardılar, çünki, əgər onların sakinlərinin zövqləri müxtəlifdirsə, deməli, müxtəlif mallara da 
üstünlük verəcəklər. 

Müqayisəli üstünlüyün səbəblərinin araşdırılması aşağıdakı fikirləri söyləməyə əsas verir: 

Praktiki olaraq bütün ölkələrin iqtisadçıları onunla razılaşırlar ki, beynəlxalq ticarət hər bir ölkə 
üçün sərfəlidir. Bu ticarət ixtisaslaşmaya və ölkələrin istehlak imkanlarını genişləndirməyə təkan 
verir. Azad ticarət idxal və ixracın ümumiyyətlə dövlətin müdaxiləsi olmadan həyata keçirilməsini 
nəzərdə tutan iqtisadi siyasətdir Azad ticarət məntiqini daha yaxşı anlamaq üçün müqayisəli 
üstünlük prinsipini nəzərdən keçirərkən belə qənaətə gəlmək olar : ölkələr o məhsulları istehsal edib 
ixrac edəcəklər ki, onların buraxılışında başqalarına nisbətən daha təcrübəlidirlər, yəni ölkələr o 
mallar və xidmətlər üzrə ixtisaslaşmalıdırlar ki, onların istehsalı daha ucuz başa gəlsin və elələrini 
ixrac etməlidirlər ki, başqa ölkələrdə onların istehsalı nisbətən baha başa gəlir. D.Rikardo tərəfindən 
formalaşdırılmış müqayisəli üstünlük prinsipinə uyğun olaraq istənilən ölkə xarici ticarətdən 
mənfəət götürə bilər, bu şərtlə ki, bu ölkə elə malların istehsalı və ixracı üzrə ixtisaslaşmalıdır ki, 
onlar nisbətən az xərclər aparsın və başqa ölkələrə nisbətən daha səmərəli olsun; və yaxud əksinə, 
ölkə o məhsulları idxal edir ki, onların daxili istehsalı nisbətən baha başa gəlir və başqa bölgələrə 
nisbətən səmərəsi daha azdır. Bu sadə prinsip beynəlxalq ticarətin kökündə durur. Müqayisəli 
üstünlük qanununun əsas strukturu belə səslənir: nə zaman ki, azad ticarət ºəraitində hər bir ölkə 
üstünlüyə malik olduğu iqtisadi sahədə öz gücünün cəmləşdirir, onda bundan hamı udur. Hər bir 
regionun zəhmətkeşləri o vaxt istədikləri miqdarda istehlak malları ala bilərlər ki, onlar müqayisəli 
üstünlüyə malik olduqları sahə üzrə ixtisaslaşır və öz məhsullarını xarici bazarda istehsalında 
müqayisəli üstünlüyə malik olmadıqları məhsullarla dəyişə bilirlər. Beynəlxalq ticarət üçün 
sərhədlər açıq olduqda bütün ölkələrin milli gəliri artır. Məhz bu qanun azad ticarətin xeyrinə elə 
qəribə iqtisadi dəlillər gətirir ki, onlar ABŞ, AB, BVF, Dünya Bankı v ə BTT kimi dövlət və 
təşkilatların ticarət siyasətinin kökündə durur. (9) 

1946-cı ildə bağlanmış Tariflər və ticarət üzrə Baş saziş Müqayisəli üstünlük prinsipinə 
əsaslanırdı. Bu sazişin iki fundamental bəndi ticarətdə ayrı-seçkiliyin olmamasını və paritetin 
saxlanmasını nəzərdə tuturdu. Ayrı-seçkiliyin olmaması ticarət aparan ölkələrin bütün ticarət 
tərəfdaşlarını bərabər saymağa məcbur edirdi. 

Proteksionizm dövlətin daxili bazarı xaricdən əmtəələrin daxil olmasından məqsədli şəkildə 
müdafiə etməsi siyasətidir. 

Bu cür siyasət öz qarşısına milli iqtisadiyyatın inkişafının həvəsləndirilməsi və onun ölkəyə 
xaricdən gətirilən əmtəələrə yüksək rüsumların qoyulması, yaxud əmtəə idxalının tamamilə 
qadağan edilməsi vasitəsilə xarici rəqabətdən qorunması məqsədini qoyur. 

Hal-hazırda ÜTT (Ümumdünya Ticarət Təşkilatı) rüsumların həddini əmtəə qiymətlərinin 10% 

həcmi ilə müəyyən etməklə proteksionizmi məhdudlaşdırmışdır. 
Ölkənin proteksionizm siyasəti yeritməsi onun idxalı əvəz edən sektorunun real gəlirlərinin 

artımına səbəb olur. Bunu açıqlamaq üçün, kapital amilindən zəngin olan, yəni kapitaltutumlu 
mallar ixrac edən və əməktutumlu mallar idxal edən bir ölkəni nümunə kimi götürək. Bu ölkə 
əməktutumlu idxal mallarına tarif tətbiq etsə həm daxili istehlakçıların, həm də daxili istehsalçıların 
nöqteyi-nəzərindən əməktutumlu əmtəələrin daxili qiymətləri kapitaltutumlu əmtəələrin daxili 
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qiymətlərinə nisbətən yüksələcək. Dolayı olaraq isə real əmək haqqı gəlirləri artacaq. (8) 
Beynəlxalq ticarətin bütün nəzəriyyələri üçün (mütləq və müqayisəli üstünlüklərdən başqa) 

ticarət nəticəsində əldə olunan gəlirlərin bölgüsü və yenidən bölgüsü məsələsinin tədqiqi mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. İstehsal amillərinin nisbəti nəzəriyyəsi göstərirdi ki, nisbətən daha artıq 
istehsal amillərinə sahib olanlar ticarətdən udur, daha az istehsal amillərinə sahib olanlar isə 
ticarətdən uduzurlar. (10) Buradan belə bir praktiki nəticə çıxır ki, birincilər azad ticarətin tərəfdarı, 
ikincilər isə onun əleyhdarı olacaqlar. 

Beləliklə, ölkəmizdə də sosial-iqtisadi inkişafın təmin olunmasında xarici ölkələrlə ticarət 
əlaqələrinin rolu getdikcə artır. Odur ki, bu əlaqələrin daha səmərəli şəkildə qurulması və inkişaf 
etdirilməsi üçün beynəlxalq ticarət nəzəriyyələrinin öyrənilməsi və təcrübi olaraq tətbiq edilməsi 
əhəmiyyət kəsb edir. 
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Azad iqtisadi zona rüsum olmadan birbaşa investisiyaların, valyuta ehtiyatlarının və biznes 
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təcrübəsindən bəhs edir. Məqalədə Prezident İlham Əliyevin bu sahədə xüsusi rolu vurğulanmışdır 
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Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər şəraitində müxtəlif dövlətlər öz iqtisadi rifahlarını yüksəldə 
bilmək üçün beynəlxalq əmtəə və xidmətlər dövriyyəsini genişləndirməyə meyil edirlər. Bu iqtisadi 
düşüncə həmçinin, azad ticarət nəzəriyyəsinin meydana gəlməsi və inkişafına təkan verir. Bununla 
yanaşı, deyə bilərik ki, bazar münasibətlərinin inkişafı baxımından xarici investisiyaların cəlb 
edilməsi ayrı-ayrı dövlətlərin əsas iqtisadi alətlərindən biridir. Beynəlxalq bazarda özünü kifayət 
qədər sübut etmiş ümumi qaydaya əsasən, xarici investorlar ölkə ərazisinə kapitalla yanaşı, ölkədə 
yüksək iqtisadi artıma nail ola biləcək praktiki bilik və təcrübə də gətirə bilər.   

 Dünya sivilizasiyasının tədricən inkişafı və onun nəticəsi olan müasir vəziyyət onu göstərir 
ki, müxtəlif ölkə qrupları, regionlar və dövlətlər arasında iqtisadi münasibətlərdə ziddiyyət 
dərinləşir (1, s 48). Müxtəlif ölkələr arasında xarici kapitalların əldə edilməsi uğrunda kəskin 
rəqabət davam edir. Bu, investorların cəlb edilməsi üçün tətbiq edilən müxtəlif iqtisadi 
mexanizmlərin zəruriliyini artırır. Azad iqtisadi zonaların (AİZ) yaradılması son illərdə dünya 
praktikasında özünə geniş yer tapmış iqtisadi mexanizmlərdən biri olmuşdur. Bu zonalar dünya 
təsərrüfatının ərazi təşkilinin yeni formasıdır. Azad iqtisadi zonalarının yaradılmasını şərtləndirən 
bir sıra amilləri nəzərdən keçirsək, görərik ki, burada əsas məqsədlər milli iqtisadiyyatda prioritet 
sahələrini inkişaf etdirmək, xarici və yerli investisiyaların cəlb edilməsi baxımından hərtərəfli şərait 
yaratmaq, ixracatın stimullaşdırılması, yüksək standartlara cavab verən əmtəə və xidmətlərin 
istehsalı və əlverişli biznes mühitinin yaxşılaşdırılmasına şərait yaratmaqdır. Gömrük 
prosedurlarının sadələşdirilməsi və unifikasiyası üzrə beynəlxalq konvensiyaya əsasən “azad 

iqtisadi zona” termini dedikdə, ölkə ərazisinin elə bir hissəsi başa düşülür ki, burada əmtəələr milli 
gömrük xaricində olan obyektlər kimi nəzərə alınır və bu səbəbdən də mütləq gömrük nəzarətinə və 
vergitutmaya cəlb edilmir. Başqa sözlə desək, AİZ-lar xüsusi rejimə əsaslanaraq fəaliyyət göstərən 
ölkə əraziləridir. 

Xüsusi iqtisadi zonalar güzəştli iqtisadi fəaliyyət əraziləri kimi XX əsrin ikinci yarısından 
başlayaraq ABŞ, Koreya, Polşa, Macarıstan, Çin və başqa ölkələrdə yaranmışdır (2, s 226). XX 

əsrin 70-ci illərinin sonlarında ixrac-istehsal zonaları Tayland, Banqladeş, Şri-Lanka, Pakistanda 

əsası qoyulmuşdur. Sonrakı illərdə inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə 260-dan çox ixrac-istehsal 

zonası fəaliyyət göstərirdi. İxracın stimullaşdırılması siyasətini ən uğurla həyata keçirən ölkələr 
yeni sənaye dövlətləri olmuşdur ki, bu da beynəlxalq əmək bölgüsündə dəyişiklikləri 
şərtləndirmişdir. Sənayecə inkişaf etmiş qabaqcıl dövlətlər daha çox texnologiya tutumlu istehsala 

keçir, əmək tutumlu istehsal isə bu dövlətlərdən əmək resurslarının daha ucuz olduğu dövlətlərə 
keçir. Keçən əsrin sonlarında Cənub-Şərqi Asiya ölkələri azad iqtisadi zonaları öz təsərrüfat 
praktikasına daxil etmiş və qısa zamanda iqtisadi artım tempinə görə regionun qabaqcıl inkişafa nail 
olan ölkələrinə çevrilmişlər.          

 Azad iqtisadi zonalar onları təşkil edən dövlətlərin sosial-iqtisadi vəziyyəti və iqtisadiyyatın 
struktur sahələrinin inkişafına əsasən, müxtəlif məqsədlər əsasında yaradıla bilər. Buna əsasən, 
ölkələr üzrə bu zonaların yaradılması və fəaliyyət istiqamətləri bir-birlərindən fərqlənə bilər (7). 
Belə ki, ABŞ, Fransa və Böyük Britaniya kimi yüksək inkişaf etmiş sənayeyə sahib olan ölkələrdə 
azad iqtisadi zonaların yaradılmasında əsas məqsəd sırf beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin 
fəallaşdırılması, iqtisadi fəallıq aşağı olan rayonlarda kiçik və orta biznesin inkişafını təmin etmək 
üçün səmərəli regional siyasətin həyata keçirilməsi, regionlararası iqtisadi fərqlərin aradan 
qaldırılması məqsədi ilə yaradılmağa başlamışdır (8). Bu məqsədləri həyata keçirmək üçün, 
göstərilən kateqoriyadan olan sahibkarlara milli qanunvericilikdə öz əksini tapan müxtəlif növ vergi 
güzəştlərinin verilməsi bu ölkələrdə simvolik olaraq “vergi inqilabı” adını almışdır və azad iqtisadi 
zonalar bu prosesdə kifayət qədər mühüm rol oynayır. 
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Azad iqtisadi zonaların geniş yayıldığı regionlardan biri də ABŞ-dır. İlk dəfə 1930-cu ildə 
prezident Ruzveltin “yeni kurs” adlanan siyasətinə uyğun olaraq ölkədə azad iqtisadi zonaların əsası 
qoyulmuş və bu ərazilər “Xarici ticarət zonaları” (Foreign Trade Zone) adlandırılmışdır. 1934-cü 

ildə Konqres tərəfindən “Xarici ticarət zonaları” haqqında akt qəbul edilmişdir. Bu xarici ticarət 
zonaları da digər azad iqtisadi zonalar kimi gömrük və maliyyə güzəştlərini əks etdirən azad ticarət 
münasibətlərinə əsaslanır. Müasir dövrdə də ABŞ-ın xarici ticarət zonalarında bu maliyyə güzəştləri 
tətbiq edilərək kapitalın artan dəyəri vergidən azad edilmiş, bu ərazilərdə təmir-quruculuq işlərinə 5 
%-lik vergi güzəşti həyata keçirilmiş, xüsusilə də yeni fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri 
üçün mənfəətdən ayırmalar azaldılmış və vergi güzəştləri artırılmışdır.  

Azad iqtisadi zonaların dünya təsərrüfatında ən geniş yayılmış növlərindən biri olan 

texnoparklar ABŞ-da hərtərəfli şəkildə inkişaf etdirilir. Burada yaradılmış modern texnoparklara 
misal olaraq Kremn vadisi və Silikon vadisini (Silicon Walley) göstərə bilərik. Bu texnoparkların 
elm mərkəzi Stenford universitetidir. Qeyd olunan texnopark dünyada kompüter hesablama 

texnologiyası istehsalının 20 %-ni təşkil edir (8). Burada dünyanın digər texnoparkları kimi kiçik 
vençur biznesinə geniş yer verilir, sahibkarlıq subyektlərinin qeydiyyatı sadələşdirilir, onlara ali 
təhsil müəssisələrindən istifadə üçün şərait yaradılır, universitetlərin kitabxana və elmi-tədqiqat 
mərkəzlərindən istifadəyə yer verilir, qabaqcıl mütəxəssislər cəlb edilir. Burada fəaliyyət göstərən 
Stenford sənaye parkı “Cisco Systems”, “Google”, “Advanced Micro Devices” (AMD), “Hewlett-

Packard”, “Dolby Laboratories Inc.”, “Intel”, “Sun Microsystems”, “Yahoo!”, “Apple Inc.”, 

“eBay”, “Oracle Corporation”, “Symantec” kimi müasir yüksək texnologiya şirkətlərinin vətəni 
hesab edilir. Sənaye parklarında bu kimi 7000-ə yaxın şirkət vardır və bu şirkətlərdə 400-500 minə 
yaxın işçi fəaliyyət göstərir. Burada iqtisadi subyektlərə dövlət tərəfindən geniş dəstək verilərək 
fəaliyyətləri stimullaşdırılır, əlverişli biznes mühiti yaradılır. 

İndi isə Çində azad iqtisadi zonaların yaradılması və fəaliyyət xüsusiyyətləri ilə daha yaxından 
tanış olaq. 

Çinin azad iqtisadi zonalarına azad ticarət zonaları, sənaye parkları, texniki innovasiya parkları 
və xüsusi təmin edilmiş zonalar daxildir. Burada geniş şəkildə sənaye ilə bağlı eksperiment və 
innovasiyalar həyata keçirilir. Azad iqtisadi zonaların yaradılmasında Çin təcrübəsi uzun illərdi ki, 
inkişaf etmiş və özünün müasir inkişaf səviyyəsinə çatmışdır. 20-ci əsrin 80-ci illərinin əvvəllərində 

Çin hökuməti Şençjen, Çjuxae, Şyamen, Şantou kimi sahilyanı ərazilərdə texnologiya və kapital 
cəlb etməsi üçün qərar qəbul etdi. Artıq 90-cı illərdə Çinin iqtisadi inkişafı və xüsusi iqtisadi 
zonalardan faydalana bilmək üçün hökumət Çin-Sinqapur Kooperasiya Parkını yaratdı (9). 
 Artıq 21-ci əsrin əvvəllərindən etibarən regional iqtisadi inkişafın yaxşılaşdırılması 
məqsədilə çox sayda azad iqtisadi zonaların əsası qoyuldu. Son illərdə Çində 114 texnologiya 
zonası, (Nankin, Quançjou və Çendu şəhərlərindəki yüksək texnologiya zonalar, Pekin şəhərində 
yerləşən Çjunquntsun texnoparkı, Şanxayın Pudun rayonunda yerləşən Çjantzyan və Tyanszindəki 
yüksək texnologiyalar parkları və s.), 13 azad gömrük zonaları (Fuçjou, Syamen, Şindao, Ninbo, 
Santoa və sair), 14-ü isə dövlət səviyyəsində sərhədlənmiş iqtisadi əməkdaşlıq əraziləri (İnin, 
Taçen, Pincyan, Vantin, Xekou, Xeyxe, Dandun və s.), 4 pilot azad ticarət ərazisi, 4 açıq rayon, 164 
milli kənd təsərrüfatı texnologiya parkları, 85 yerli eko-sənaye parkları fəaliyyət göstərir. Çinin 
ÜDM-nin 22 %-i, birbaşa investisiyaların (yerli və xarici) 45 %-i, ixracatın 60 %-i azad iqtisadi 

zonalarının payına düşür. Bu, həmçinin sənaye və kənd təsərrüfatının inkişafının sürətlənməsi və 
modernləşməsi, həmçinin 30 milyondan çox yeni iş yerlərinin açılmasına səbəb olmuşdur. Buradakı 
xüsusi iqtisadi zonalarda dövriyyəsi 5 milyon dollardan çox olan xarici kapitallı iri sahibkarlıq 
subyektlərində ya vergilər tamamilə aradan götürülmüş, ya da gəlir vergisindən azad edilmişlər. 
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Qeyd edək ki, azad ticarət zonalarında həyata keçirilmiş innovasiyalı iqtisadi fəaliyyət xarici 
investisiyaların cəlb edilməsində əhəmiyyətli addım oldu.      

 Bütün bunların yeni bazar yönümlü islahatların tətbiqi, yerli və xarici resursların 
bölüşdürülməsi, həmçinin Çinin qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyasında mühüm rolu oldu (9). Çinin 

yüksək texnologiya və sənaye parklarında torpaq, su və elektrik enerjisindən istifadəyə görə yerli 
hökumət tərəfindən xüsusi güzəştlər tətbiq edilmiş, buradakı rezidentlərə daşınmaz əmlakı 
özəlləşdirmək və almaq hüququ verilmiş, torpaqların icarə müddəti 50 il müəyyənləşdirilmişdir. 

Son dövrlərdə Azərbaycan Respublikasında qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə əlaqədar olaraq, 
vacib prioritet istiqamətlər həyata keçirilmişdir. Bu sahədə atılan mühüm addımlardan biri də ölkə 
ərazisində azad iqtisadi zonaların qurulması və inkişafının təmin edilməsidir. Nəzərə alsaq ki, 
ölkəmiz Qərb və Şərqin qovuşduğu məkanda, tarixi “Böyük İpək Yolu”nun üzərində yerləşir və bu 
əlverişli ərazi həm Azərbaycan, həm Qərb, həm də Şərq regionu üçün siyasi və sosial-iqtisadi 

inkişaf baxımından zəruridir, bu səbəbdən ölkəmiz ərazisində azad iqtisadi zonaların inkişafı, 
Böyük İpək Yolu vasitəsilə meydana gələ biləcək beynəlxalq iqtisadi münasibətlər sisteminə geniş 
və hərtərəfli şəkildə qoşulmaq baxımından əhəmiyyətli iqtisadi mexanizmlərdən hesab oluna bilər. 
 Təsadüfi deyildir ki, 2009-cu il 14 aprel tarixində “Xarici iqtisadi zonalar haqqında 
Azərbaycan Respublikası Qanunu” qəbul edilmişdir. Bu qanun ölkəmizdə xarici iqtisadi zonaların 
təşkili və fəaliyyəti, sahibkarlığa yeni yanaşma, yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi 
baxımından mühüm addımlardan biridir (10). Bu qanun ölkəmizdə xüsusi iqtisadi zonaların təşkili 
və fəaliyyəti, sahibkarlığa yeni yanaşma, yerli və xarici investisiyaların cəlb edilməsi baxımından 
mühüm addımlardan biridir.          

 Bundan başqa, 2011-ci il 28 dekabr tarixində “Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının 
yaradılması” və “Bakı şəhərində Balaxanı Sənaye Parkının fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı 
tədbirlər haqqında” ölkə başçısı sərəncam imzalamışdır. Burada artıq 2 müəssisə fəaliyyət göstərir. 
Balaxanı Sənaye Parkının əsas nəqliyyat qovşağına yaxınlığı, enerji və xammal təchizatına 
əsaslanaraq əldə edilmiş məhsulun satış bazarlarına rahatlıqla çıxması üçün əlverişli şərait yaratmış 
olacaqdır.             

 Bu sahədə atılan digər addımlardan biri “Yüksək Texnologiyalar Parkının yaradılması 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2012-ci il 5 noyabr tarixli 736 №-li Fərmanıdır. 
Burada infrastrukturdan istifadə “Plug and play concept” (qoşul və istifadə et) prinsipi ilə 
yaradılmışdır. Yüksək Texnologiyalar Parkının ərazisi Bakı şəhəri, Pirallahı rayonunda 50 ha təşkil 
edir (10).           

 Azad iqtisadi zonalarda aparılan iqtisadi fəaliyyətin stimullaşdırılması məqsədilə həyata 

keçirilən prioritet istiqamətlərdən biri 2012-ci il 21 dekabr tarixində texnopark və sənaye 
rezidentlərinə 7 il müddətində gömrük və vergi güzəştlərini nəzərdə tutan “Azərbaycan 
Respublikasının Vergilər Məcəlləsində dəyişikliklər edilməsi haqqında” Fərman olmuşdur.  
 Son dövrlərdə özəl sektorun inkişafı sahəsində aparılan davamlı islahatlar respublikamızın 
iqtisadi gücünün daha da möhkəmlənməsinə imkan yaratmışdır. Buna əsasən, “Bakı şəhəri Qaradağ 
rayonunun Ələt qəsəbəsində yeni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının ərazisi daxil olmaqla 
azad ticarət zonası tipli xüsusi iqtisadi zonanın yaradılması ilə bağlı tədbirlər haqqında” Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 17 mart tarixli sərəncamına aid edilmiş qanunvericilik bazası 
“azad iqtisadi zona” hesab edilən ərazilərdə həyata keçiriləcək iqtisadi fəaliyyətin hüquqi rejimini 
əks etdirmişdir.           

 Xüsusi qeyd etməliyik ki, Prezident İlham Əliyevin “Azad iqtisadi zonaların yaradılması 
işinin sürətləndirilməsi haqqında” 31 may 2017-ci il sərəncamı və biznes fəaliyyətinin 
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yaxşılaşdırılması sahəsində digər mühüm iqtisadi islahatlar xarici investorlarda ölkəmizə qarşı 
böyük maraq oyatmışdır. Şübhəsiz ki, xarici investisiyaları cəlb etmək, ölkəmizin iqtisadi 
potensialını genişləndirmək, əlverişli iqtisadi-coğrafi mövqeyi ilə seçilən respublikamızın sənaye 
potensialından tam istifadə olunması, əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində böyük imkanlar 
aça bilər. 
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MANAGEMENT OF MATERIAL FLOWS 
The article analyzes the main objects of material and related information flows. It shows that 

logistics can significantly reduce the time interval between the acquisition of raw materials and 

semi-finished products and the delivery of the finished product to the consumer, contributes to a 

sharp reduction in inventories, speeds up the process of obtaining information, and increases the 

level of service. In this regard, the analysis is analyzed of the transition from the seller's market to 

the buyer's market, various aspects of the flexible reaction of production and trading systems to the 

rapidly 
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MADDİ AXINLARIN İDARƏ EDİLMƏSİ 
Məqalədə maddi və əlaqəli məlumat axınlarının əsas obyektləri təhlil edilir. Bu, logistikanın 

xammal və yarı bitmiş məhsulların alınması və hazır məhsulun istehlakçıya çatdırılması arasında 
vaxt intervalı əhəmiyyətli dərəcədə azaldığını göstərir, xidmət. Bu baxımdan təhlil, satıcının 
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bazarından alıcı bazarına, istehlakçı və sistemlərin istehlakçıların sürətlə dəyişən prioritetlərinə 
çevik reaksiyanın müxtəlif aspektlərinə keçidinin təhlilidir. 

Açar sözlər: logistika, maddi resursların idarə edilməsi, maddi axıntılar, nəqliyyat xərclərinin 
azaldılması. 
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GÖMRÜK TƏNZİMLƏNMƏSİNİN ƏSAS FUNKSİYALARI 

Məqalədə göstərilir ki, müasir gömrük siyasəti xeyli dərəcədə yeni tənzimləmə forma və 
vasitələri ilə həyata keçirilir. Gömrük tənzimlənməsi bütün fritreyderçilik çağırışlarına baxmayaraq, 
proteksionist üsullarla səciyyələnir. Tarif və qeyri-tarif vasitələrdən daha geniş şəkildə istifadə 
olunmasının səbəbləri təhlil edilir. Bunula əlaqədar effektiv müdafiə dərəcəsi müəyyən edilir və onun 
riyazi göstericisi müəyyənləşdirilir. 
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Gömrük tənzimlənməsində əsasən iki funksiya fərqləndirilir: dövlət gəlirlərinin 
formalaşdırılmasına yönəlmiş fiskal funksiya və müdafiə (proteksionist) funksiyası. Gömrük 
proteksionizmi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin müdafiəsini təmin edən iqtisadi siyasətin 
istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsinin 2-ci bəndinə əsasən 

gömrük işi – mal və nəqliyyat vasitələrinin Azərbaycan Respublikasının gomruk sərdəddindən 
keçirilməsinin qaydaları və prinsipləri, gömruk odənişlərinin alınması, gömrük 
rəsmiləşdirilməsi,gomruk nəzarəti və gomruk siyasətinin həyata keçirilməsinin digər 
vasitələrindəndir. Bütövlükdə isə”müasir dünya ticarəti xarici iqtisadi siyasətin sərt tələblərini və 
məhdudiyyətlərini irəli sürür” [3, c.9]. 

Gömrük proteksionizmi çoxməqsədli xarakter daşıyır. Bir tərəfdən gömrük proteksionizmi 
milli iqtisadiyyatı qərəzli (iqtisadi təxribatlar) və qərəzsiz (dövri iqtisadi böhranlar) mənfi 
təsirlərdən qoruyur. Gömrük tarif tənzimləməsinin müdafiə funksiyası ayrı-ayrı ölkələrlə ticarət-
iqtisadi münasibətlərinin necə inkişaf etməsindən asılı olmayaraq mövcuddur. Dünya 
iqtisadiyyatının , xarici iqtisadi əməkdaşlığın inkişafının əlverişli şəraitlərində bu funksiya 
qalmaqda davam edir. O hər an oynamağa hazır olan, bir növ yatan funksiyadır və dövlətin iqtisadi 
suverenliyinin sarsılmazlığını və onun iqtisadi qüdrətini təmin edir. Digər tərəfdən, gömrük 
proteksionizmi daxili iqtisadi məkanın xarici bazarlardakı rəqabət şərtlərindən ayrılması nəticəsində 
meydana çıxan ictimai münasibətlərin məcmusu olaraq, dünya təsərrüfatına inteqrasiya və 
beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin aktivləşməsi ilə əlaqədar olan funksiyanı yerinə yetirir. Xarici iqtisadi 
ticarətin aktivləşməsi, şübhəsiz daxili siyasi məsələlərin həllinə müsbət təsir göstərir. Daxili iqtisadi 
siyasətin əsas istiqamətlərinin reallaşdırılması məqsədilə milli iqtisadiyyatın xarici bazarla normal 

qarşılıqlı əlaqəsini təmin edən gömrük proteksionizminin konstruktiv xarakteri bunda təzahür edir. 
Xarici ticarətə minimal dövlət müdaxiləsi siyasəti olan sərbəst ticarət fritrederçilik proteksionizmlə 
qarşı-qarşıya qoyulur. Sərbəst ticarət bazar tələb və təklifinin nisbəti əsasında inkişaf edir. 

Hansı xarici ticarət siyasətinin - fritrederçilik və ya proteksionizmin daha yaxşı olması barədə 
çoxəsrlik mübahisənin predmetini təşkil edir. XX yüzilliyin 50-60-cı illərində proteksionizmdən 
uzaqlaşma xarici ticarətin böyük liberallaşmasına yaxınlaşma müşahidə edilirdi. Lakin, artıq 1970-

ci illərin əvvəllərində əks tendensiya – müdafiə məqsədləri ilə tarif və qeyri-tarif vasitələrdən aktiv 
və daha geniş şəkildə istifadə özünü göstərir. 

Müasir gömrük proteksionizmi gömrük vasitələrinin köməyilə milli iqtisadiyyatın müdafiə 

edilməsində dövlətin fəaliyyətinin özünü xeyli dərəcədə dəyişdirmiş olan yeni tənzimləmə forma və 

vasitələri ilə fərqlənir. 

O daha çox coğrafi və mal seçimi, ağırlıq mərkəzinin qeyri-tarif tənzimləmə metodlarına 
keçirilməsi ilə səciyyələnir. İnkişaf etmiş ölkələrin bir-biri ilə münasibətlərində bu, kənd təsərrüfatı, 
toxuculuq, geyim və polad sahəsidir. İnkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrlə 
ticarətində bu inkişaf etməkdə olan ölkələr tərəfindən sənaye mallarının ixracıdır. İnkişaf etməkdə 
olan ölkələrin öz aralarındakı ticarətdə bu, ənənəvi ixrac mallarıdır. 

İndi proteksionizmin bir neçə əsas forması fərqləndirilir: 
- ayrı-ayrı ölkələr və ya ayn-ayrı mallar əleyhinə yönəlmiş seçici proteksionizm; 

- müəyyən sahələri (hər şeydən öncə aqrar proteksionizm deyilən çərçivədə kənd təsərrüfatı) 
müdafiə edən sahə proteksionizmi; 

- dövlət qrupları tərəfindən onlara daxil olmayan ölkələrə münasibətdə həyata keçirilən kollektiv 
proteksionizm; 

- daxili iqtisadi siyasət metodları (daxili vergiqoyma, subsidiyalaşdırma və s.) ilə həyata keçirilən 
gizli proteksionizm. 
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Gömrük-tarif tənzimlənməsinin az əhəmiyyət kəsb etməyən funksiyası fiskal funksiyadır. Fiskal 
prinsip gömrük tənzimlənməsinin əsasında dayanır və əvvəllər idxal rüsumları məhz elə "fiskal 
rüsumlar" adlanırdı, çünki onların hesabına dövlət, ilk növbədə, idxal mallarına qoyulan rüsumların 
tutulmasından əldə edilən büdcə gəlirlərlə büdcəni doldururdu. Sonradan milli bazarın mənafelərini 
müdafiə etməyə yönəlmiş proteksionist funksiya birinci plana çıxır. 

Hazırda iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə gömrük-tarif tənzimlənməsinin fiskal funksiyası 
öz əhəmiyyətini xeyli dərəcədə itirmişdir. 

İnkişaf etmiş ölkələr üçün xarici ticarət vergiləri dövlət gəlirlərinin az əhəmiyyətli mənbələridir və 
adətən büdcə gəlirinin 10%-ə qədərini təşkil edir. Lakin həmişə belə olmamışdır. İndi inkişaf etmiş 
ölkələrin daha erkən tarixində gömrük vergiləri az rol oynamamışdır və gömrük tariflərinin əsas 
vəzifəsi xəzinəni doldurmaq olmuşdur. ABŞ-da 1890-cı ildə gömrük gəlirləri bütün dövlət gəlirlərinin 
25%-dən çoxunu təşkil etmişdir, indi isə yalnız 0,8%-ə yaxındır. Almaniyada 1914-cü ildə dövlət 
gəlirinin 15%-ni təşkil etmiş, indi isə yalnız 4%-dir, 

Gömrük tarifi xarici ticarət siyasətinin tənzimlənməsinin köhnə metodudur və ənənəvi olaraq 
dövlətin gəlir mənbəyi kimi istifadə edilmişdir. Xarici ticarətə vergilər demək olar ki, inkişaf 
etməkdə olan bütün dövlətlər üçün əhəmiyyətli gəlirdir. Minimum inkişaf etməkdə olan 20 ölkədə 
xarici ticarət vergiləri büdcə gəlirinin dörddə birini və ya daha çox hissəsini təşkil edir. İndoneziya, 
Myanma, Şri-Lanka, Malayziya, Tailand, Qana və Kolumbiya da daxil olmaqla bəzi ölkələrdə bu 40%-

dən çoxdur. 
Xarici ticarət vergiqoymasını dəyərləndirərkən ingilis iqtisadçısı Korden qeyd edir ki, gömrük 

vergiqoymasının dəyəri digər vergi növlərində olduğundan adətən ucuz olur. Bu, başlıca daraq, ona 
görədir ki, xarici ticarətin əsas axınları bir neçə əsas limanlardan (qeyri-idxal yerlərindən) və ya 
"butulka boğazlarından" keçir. Hətta əgər bu həmişə belə olmasa da, gömrük sərhədini qorumaq və 
ondan keçən mallardan vergiləri toplamaq çox böyük sayda fərdi vergiödəyicilərini axtarmaq və onların 
vergiləri dəqiq ödəmələrini təmin etməkdən xeyli asandır . 

Fiskal gömrük rüsumlarının dərəcələri apriori olaraq müdafiə dərəcələrindən aşağı olmalıdır. Fiskal 
vəzifələr baxımından vergi dərəcələrinin yalnız müəyyən ana qədər artırılması gəlirlərin yüksəlməsinə 
səbəb olur. Əksinə, təcrübə göstərdiyi kimi, gömrük rüsumlarının çox yüksək dərəcələrinin 
azaldılması onları ödəmək yayınma hallarının miqyasını azaldır: idxalda rəsmi olaraq qeydiyyata alınmış 
əməliyyatların payı artır və gömrük ödəmələrindən daxilolmalar çoxalır. Adətən xüsusilə yüksək tarif 
dərəcələrinin azaldılması ("konsertino" metodu) daxilolmaların artımına yol aça bilər, halbuki bütün 
dərəcələrin proporsional ("radial") azaldılması əldə edilən gəlirlərin azalmasını şərtləndirir. Bununla 

belə, əgər islahataqədərki dövrdə gömrük ödəmələri dərəcələri maksimal daxilolmanı təmin edən 
səviyyəni aşırsa, onda onların azaldılması idxalın xeyli artımına yol aça bilər ki, bu da öz növbəsində 
tutulan gömrük ödəmələri həcminin çoxalmasına səbəb olur. Əgər idxalın kəmiyyət 
məhdudiyyətlərinin nəzərəçarpacaq həcmi müqabilində gömrük tarifi dərəcələrinin səviyyəsi 
azalırsa, onda gömrük ödəmələrindən daxilolmaların artması baş verməyə bilər. Bundan əlavə, 
idxaldan gələn gəlirlərin azalması gömrük tarifi dərəcələrinin səviyyəsindən asılı olmayaraq başqa 
səbəblərə görə də baş verə bilər. Bu, milli gəlirin azalması və milli valyuta məzənnəsinin aşağı 
düşməsi şəraitində mümkündür ki, bu da idxal həcmlərinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Məlum olduğu kimi müəyyən mala olan rüsumların artırılmasından gələn gəlir tələbin elastikliyinə 
əks mütənasibdir. Rüsumların artırılması yüksək elastiklik şəraitində malın istehlakının aşağı düşməsinə 
və beləliklə, onun idxalının azalmasına və büdcə gəlirlərinin ixtisarına gətirib çıxarır. Tələbin aşağı 
elastikliyi halında nisbətən yüksək dərəcələr büdcə gəlirlərinin böyüməsinə səbəb olur, lakin onların 
doğurduğu daxili qiymətlərin artımı inflyasiyanın güclənməsinə və əhalinin həyat səviyyəsinin aşağı 
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düşməsinə səbəb olur. Buna görə də, büdcə gəlirlərində tələbat adətən zəruri olmayan mallara 
rüsumların artırılması yolu ilə təmin edilir. Lakin idxal edilən mala tələbin elastikliyi nə qədər 
yüksəkdirsə, gəlir əldə etmək baxımından optimal dərəcə (stavka) o qədər aşağı olur. 1980-1987-ci 

illərdə bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrdə (Banqladeş, Qana, Kolumbiya, Mavriki, Madaqaskar, 
Pakistan, Yamayka) xarici ticarət siyasəti sahəsində islahatlar keçirildi. Həmin islahatların əsas 
məqsədlərindən biri gömrük ödəmələrinin ödənişindən azad edilmələrin sayını azaltmaq idi. Nəticədə 
bu ölkələrin ÜDM - da idxaldan gömrük ödəmələri gəlirlərini 2,7%-dən 3,4%-ə qədər artırmaq mümkün 

oldu[5]. 

Gömrük-tarif tənzimlənməsindən əlavə fiskal və proteksionist vəzifələr üçün paratarif və kvazitarif 
vasitələrdən də istifadə edilir. Onların istifadəsi formal olaraq xarici ticarət fəaliyyətinin gömrük-tarif 

tənzimlənməsi ilə bağlı deyildir, lakin işdə ona əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir (gömrük orqanları 
tərəfindən tutulan gömrük yığımları və qeyri-vergi xarakterli digər gömrük ödəmələri, daxili vergilər 
(aksizlər, ƏDV)). 

Əksər dövlətlərdə idxal edilən mallara gömrük sərhədində tarazlaşdırıcı sərhəd idxal vergisi 
qoyulur. Bu vergi "təyinat ölkəsi" prinsipi üzrə ödənilən vergilər sırasına aiddir: mallar ixrac edildiyi 

ölkədə vasitəli vergilərin ödənişindən azad edilir və idxal edən ölkədə vergilərə məruz qalır. 
Tarazlaşdırıcı sərhəd idxal vergisi dərəcəsi milli istehsal mallarına qoyulan (məsələn, əlavə deyər 

vergisi və ya aksiz dərəcəsi) analoji daxili vergi dərəcəsinə uyğundur. Vergi qanunvericiliyi baxımından, 
bu vergi milli və idxal mallarının qiymətlərini tarazlaşdır. Lakin daxili vergi və tarazlaşdırıcı idxal vergisi 
tutulması üçün vergi bazası müxtəlifdir - daxili vergi üçün topdansatış qiyməti və tarazlaşdırıcı idxal 
vergisi üçün rüsumlar və yığımlar da daxil olmaqla CİF qiymətidir. Ona görə də bu vergilər məbləğə 
görə uyğun gəlmir. 

Bu vergidən başqa, bir sıra ölkələrdə ayrı-ayrı mallara hələ xüsusi vergilər - dövriyyə vergisi, 

istehlak vergisi və s. mövcuddur. Onlar xarici mallardan tutulur və ona görə də idxalın azaldılmasına 
yönəldilmiş tədbirdir. Dövlətlər bu vergilərdən ticarət və ödəmə balansının kəsiri zamanı istifadə edirlər. 

Kənd təsərrüfatı məhsulunun daxili istehsalını dəstəkləmək, onun ixrac və idxalını tənzimləmək 
məqsədilə sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr, xüsusilə, AİB dövlətləri dəyişkən idxal vergiləri 
tətbiq edir. Bu vergilər kənd təsərrüfatı məhsulu idxal edilərkən tutulur, təsbit edilmiş dərəcələrə malik 
deyil və həmin malın dünya və daxili qiymətləri arasındakı fərqə bərabərdir. Onlar dünya qiymətləri 
azaldıqda artır, çoxaldıqda isə azalır. 

Dəyişkən idxal vergilərinin tətbiqi kənd təsərrüfatı məhsulunun idxalına sədd qoyur və əksinə, 
həmin malın ixracçılar tərəfindən dünya bazarına çıxarılmasına yol açır. Dünya qiymətləri ilə 
müqayisədə həmin məhsulun daha yüksək daxili qiymətlərinə görə ixracatçıların ziyana düşməməsi 
üçün isə onlara subsidiya ödənir. Deməli, dəyişkən idxal vergiləri eyni zamanda kənd təsərrüfatı 
mallarının ixracını subsidiyalaşdırmaq üçün maliyyə şəraitini yaratmaq vasitəsi kimi çıxış edir. 

Müxtəlif dövlətlərdə mallar idxal edilərkən gömrükxanalarda çeşidli yığımlar - gömrük 

rəsmiləşdirilməsinə görə, malların gömrük anbarlarında saxlanmasına görə yığımlar, kirayə (fraxt), 
liman, gerb, statistik və digər rüsumlar tətbiq edilir. Məcmu halında onlar malın qiymətinin 1-2%-dən 
artıq təşkil etmir və ona əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir. Bu səbəbdən onlara tənzimləyici tədbir 
kimi baxmaq olmaz. Yığımlar gömrükxana xidmətlərinin göstərilməsi üzrə xərclərin ödənməsi üçün 
nəzərdə tutulmuşdur, 

Gömrükxanada tutulan rüsumların daxili rüsumlar arasında ekvivalenti (qarşılığı) yoxdur. 
Onlardan fərqli olaraq, bir çox vergilərin milli istehsal məhsuluna görə vergilər arasında ekvivalenti 
vardır (məsələn, ƏDV, aksizlər, bərabərləşdirici sərhəd idxal vergisi). Fərq ondadır ki, xarici mallar 
gömrük sərhədini keçərkən onlara həmin vergilər qoyulur, milli istehsal malına isə satış zamanı həmin 
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vergilər qoyulur. Lakin ölkənin daxili bazarında alış obyekti olan idxal malları da həmin ölkənin vergi 
qanunvericiliyinə uyğun olaraq, vergiqoymaya məruz qalırlar ki, bu da onların bahalaşmasına gətirib 
çıxarır. Və əgər idxal mallarına vergi dərəcələri ölkənin özünün istehsalı olan mallarına vergi 
dərəcələrindən yuxarıdırsa, onda onların rəqabət qabiliyyəti azalır. Bu səbəbdən, milli mallarla 
müqayisədə idxal mallarına daha yüksək vergiqoyma proteksionizm tədbiri hesab oluna bilər. 

ÜTT üzvü olan ölkələrdə idxal mallarının daxili vergiqoyması beynəlxalq norma ilə tənzimlənir. 
Həmin normalara görə ÜTT üzvü ölkələrindən birində istehsal olunan mallara və digər üzv ölkənin 
ərazisinə gətirilən mallara nə birbaşa, nə də dolayısı ilə həmin ölkənin istehsalı olan mallara tətbiq 
edilən vergi və rüsumları aşan daxili vergilər və ya rüsumlar qoyulmamalıdır. Beləliklə, ÜTT-yə üzv 
olan idxalçı ölkələrə faktiki olaraq, daxili vergiqoyma mexanizminin köməyilə ölkə istehsalı olan 

malları qorumaq qadağan edilir[6]. 

İdxalın tənzimləyicisi olaraq vergi mexanizmindən istifadə edilməsi gömrük tarif tənzimləməsinin 
tətbiqi ilə paralel olaraq həyata keçirilir. Lakin iqtisadi məzmununa görə bu mexanizmlər oxşardır: onlar 
valyuta gəlirlərinin və valyuta xərclərinin optimal nisbətinə yardım etməyi və optimal ticarət 
balansının formalaşmasına kömək etməyi nəzərdə tutur. Çeşidli vergilərin geniş tətbiqi müxtəlif 
səbəblərlə izah olunur. Onlardan çoxu, məsələn, dəyişkən idxal vergiləri rüsumlara nisbətən daha çox 
çevikliyə malikdir; onların miqdarı, demək olar ki, hər gün dəyişə bilər, bu da daxili qiymətləri daim 
səviyyədə saxlamağa imkan verir. Rüsumların miqdarını dəyişmək daha mürəkkəbdir, bu səbəbdən 
onların tənzimləyici mexanizm olaraq təsiri çox vaxt ləngiyir. Bundan əlavə, rüsumlarla müqayisədə 
vergiqoyma büdcəyə gəlirinin daha effektiv formasıdır. Məsələn, ixrac rüsumlarının artırılması yolu ilə 
daxili və dünya qiymətləri arasındakı fərq şəklində ixracatçıların əldə etdiyi gəlirlərin bir hissəsinin 
tutulması bir çox ölkələrdə ixrac məhsulunun azaldılmasına səbəb oldu, bunun da nəticəsində ixrac 

rüsumlarından büdcə gəlirinə daxilolmalar azaldı. Onda həmin ölkələr əlavə mənfəətin tutulmasının 
başqa üsulundan - ixracatçı firmaların mənfəətinə vergiqoyma vasitəsindən istifadə etməyə başladılar. 
idxal sahəsində də eyni meyl müşahidə olunur: get-gedə daha çox ölkələr mallara vergiqoymadan 
idxalçı firmaların gəlirlərinə vergiqoymaya keçirlər. 

Gömrük tarifindən təkcə gəlir əldə etmək üçün deyil, həm də bazar iqtisadiyyatının inkişafı ilə 
birgə müəyyən sənaye sahələrini qoruma vasitəsi kimi istifadə etməyə başladılar. XIX yüzilliyin 
əvvəlində Böyük Britaniya özünün kənd təsərrüfatını idxal rəqabətindən qorumaq üçün gömrük 
tarifindən (məşhur Taxıl Qanunları) istifadə etdi. XIX əsrin sonunda Almaniya və ABŞ öz sənayelərini 
hazır məhsul idxalından qoruma vasitəsi kimi gömrük tarifindən istifadə etməyə başladı. 

Qoruyucu tarif dərəcəsi deyilən tarif dərəcəsinin tətbiqi hesabına gömrük-tarif tənzimlənməsinin 
proteksionist funksiyasının təsirinə nümunə göstərək. Fərz edək ki, dünya bazarında avtomobilin 
qiyməti 8000 ABŞ dolları, yığma komplekti isə 6000 ABŞ dollarıdır. Ölkə daxilində yığma istehsalatını 
stimullaşdırmaq üçün avtomobil idxalına 25%-lik rüsum tətbiq etmək kifayətdir ki, ölkə daxilində 
yığılan avtomobilin qiyməti 10000 ABŞ dollarına qədər qalxsın. Bu halda milli avtoistehsalçıların yalnız 
25%-lik dəstək aldığını demək sadəcə düz deyildir. Əgər gömrük tarifi olmasaydı, ölkə daxilində yığma 
istehsalı bir şərtlə faydalı olardı ki, avtomobilin yığılması 2000 ABŞ dolları və ya daha az qiymətə (8000 
ABŞ dolları dəyərində hazır avtomobilin qiyməti ilə 6000 ABŞ dolları dəyərində olan yığma 
komplektinin qiyməti arasındakı fərq) başa gəlsin. Gömrük tarifi tətbiq edildiyi halda, yığma istehsalı 
yığmanın dəyəri hətta 4000 ABŞ dolları (10000 ABŞ dolları ilə yığma komplektinin dəyəri arasındakı 
fərq) olduqda belə faydalı olar. Nəticədə 25%-lik tarif dərəcəsi ölkədəki avtomobil yığıcılarını 100%-lik 

effektiv müdafiə dərəcəsi ilə təmin edir. Bu dərəcəni (EMD) aşağıdakı formula ilə müəyyənləşdirmək 
olar: 
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burada Vw - dünya qiymətlərinin səviyyəsinin mövcudluğu halında həmin istehsal sahəsindəki 
əlavə dəyərdir; 

VT - xarici ticarətdə müdafiə tədbirlərindən istifadə edildiyi halda, istehsal sahəsindəki əlavə 
dəyərdir. 

Bizim nümunədə, fərz edək ki: 
PA - hazır avtomobilin dünya qiyməti; 
PJ - onun yığma komplektinin dünya qiyməti; 
tA- idxal edilən avtomobillərə gömrük tarifinin advalor (əlavə dəyər) dərəcəsi; 
tj- avtomobil istehsalı üçün yığma komplektinə gömrük tarifinin advalor (əlavə dəyər) dərəcəsidir. 
Əgər gömrük tarifinin dünya qiymətlərinə təsir etmədiyini nəzərə alsaq, onda həmin gömrük tarifi 

ilə təmin edilən effektiv müdafiə dərəcəsini aşağıdakı kimi göstərmək olar: 













 




W
V

W
V

T
V

J
P

A
t

W
V

W
V

T
V

 

 

Əgər ölkədə avtomobilin komplektləşdirici hissələrinin istehsalını yaxşılaşdırmaq məqsədi qarşıya 
qoyularsa, onda ölkəyə gətirilən ehtiyat hissələrinə 10%-lik gömrük rüsumu tətbiq etmək kifayətdir ki, 
ölkədə yığma istehsalı üçün həmin komplektləşdirici hissələrin qiymətini 6000 ABŞ dollarından 6600 
ABŞ dollarına qədər artırsın. Hətta ölkəyə gətirilən avtomobillərə tarif dərəcələrinin artmasının baş 
vermədiyinə baxmayaraq, belə gömrük siyasəti ölkə daxilində avtomobillərin yığılmasını sərfəli etmir. 
Gömrük tarifinin tətbiqinə qədər ölkə daxilində avtomobilin yığılması 2000 ABŞ dollarına (8000$-

6000$) başa gəldiyi təqdirdə yığma istehsalı sərfəli olardı. Lakin gömrük rüsumları tətbiq edildiyi 
halda, yığma hissələrin istehsalçıları üçün effektiv müdafiə tədbirlərinə baxmayaraq, -30%-lik 

(600/2000) dərəcə səviyyəsində avtomobillərin yığılması üçün mənfi müdafiə tədbirləri təmin edilir. 
Dünya iqtisadiyyatında bu gün ən çox müdafiə edilən sahələrdən birinə klassik nümunə tekstil 

(toxuculuq) sənayesidir. I Dünya müharibəsindən sonra dünya tekstil bazarında Böyük Britaniya 
hökmranlıq edirdi. Lakin proteksionist tədbirləri tətbiq etmək yolu ilə ABŞ XIX əsrin sonunda iri 
tekstil istehsalçısına çevrildi. 1922 və 1930-cu illərdə Amerikanın tətbiq etdiyi tarif aktları, müdafiə 
tədbirləri olmadan yaşaya bilməyəcəyini və onun önəmini nəzərə alaraq, yüngül sənayenin bu sahəsi 
üçün qeyri-adi yüksək tariflər müəyyən etdi. Belə ki, 1930-cu ildə pambıq mallarına ABŞ-ın orta 
gömrük tarif dərəcəsi 46%, ipəkdən hazırlanan məhsullara isə - 60% idi. Eyni zamanda metal 

məhsullarına gömrük dərəcəsi 35% və kimya sənayesi məhsullarına 31% səviyyəsində idi. 
Müasir dünyada, kifayət qədər yüksək templə olmasa da, ənənəvi ticarət maneələrinin tədricən 

ləğv edilməsi prosesi davam edir. Beləliklə, XXI əsrin əvvəlində gömrük tənzimlənməsi bütün 
fritrederçilik çağırışlarına baxmayaraq, proteksionist prioritetlərlə səciyyələnir. Baxmayaraq ki, bir çox 
inkişaf etmiş ölkələr üçün gömrük gəlirləri əvvəllər olduğu kimi əhəmiyyətli rol oynamır, onlardan heç 

biri xarici ticarətdə müdafiə tədbirlərindən imtina etməmişdir. Hər halda, gömrük proteksionizmi sistemi 

daha çox təkmilləşdirilir və daha az gözə çarpır, lakin buna baxmayaraq əvvəlki kimi effektiv olaraq 
qalır. 

Liberallaşdırma əsasən emal sənayesi məhsulları ticarətinə aiddir, belə ki burada inkişaf etmiş 
ölkələrin rəqibləri yoxdur. Lakin kənd təsərrüfatının və ya tekstil sənayesinin maraqlarına toxunulduğu 



272 
 

zaman gömrük rüsumlarının çox zaman 100%-i aşan pik dərəcələri, idxalın kvotalaşdırılması, ixracın 
könüllü məhdudlaşdırılması üzrə sazişlərin təkidlə qəbul etdirilməsi meydana çıxır. 
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Məlumdur ki, yeyinti məhsulları beynəlxalq ticarətdə aparıcı yerlərdən birini tutur. Bu 
məhsulların geniş çeşidliyi, müxtəlifliyi, onların mürəkkəb komponent tərkibə malik olması , habelə 
həmin malların emalı müxtəlif istehsal mərhələlərindən keçdiyinə görə onlardan texnoloji prosesdən 
asılı olaraq istehsal texnologiyasına uyğun olaraq XİF MN üzrə müxtəlif kodlara malik olan mal 
məhsulu alınır. Məhz bunlar da tarif tənzimlənməsi nöqteyi nəzərindən onların , kodlaşdırılması –
XİF MN üzrə təsnifatlaşdırılması baxımından çətinliklər doğurur. Südün yü sə  qidalılığı, bioloji 
və müalicəvi assəsi onun tər ibində olan qiymətli zülalların, asan həzm olunan digər maddələrin 
olması onu yalnız bir qida kimi yo , həm də sağlamlaşdırıcı məhsul kimi əhəmiyyətli edir. 
Ümumilikdə isə süd və süd məhsulları insanların qidalanmasında geniş istifadə olunan əvəzsiz qida 
məhsullarındandır. Onların imyəvi tərkibi və bioloji dəyərliliyi təbiətdə olan bütün qidalardan 
üstündür. Elmi cəhətdən sübut olunmuşdur i, süd və süd məhsulları yalnız uşaqların və yaşlıların 
qidalanmasında deyil, bütün əhalinin qidalanmasında əsas məhsullardan biri olmalıdır[2-3].Ona 

görə də süd və süd məhsullarının insanların qidalanmasında ı əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla onların 
eyfiyyətinə nəzarət də gücləndirilməlidir[7]. Elə bu baxımdan da keyfiyyətsiz belə məhsulların 

respublikamıza idxalına yol verilməməlidir. Göstərilənlər aspektindən problemin aktuallığı nəzərə 
alınaraq yeyinti məhsulları içərisində , xüsusilə də körpə uşaqlar , yeniyetmələr, ahıl insanlar 
tərəfindən istehlak olunması ilə əlaqədar dominantlıq etdiyinə görə əsasən süd və süd məhsullarının 
XİF MN üzrə təsnifat xarakteristikası və onların təsnifat nöqteyi nəzərindən spesifik 
xüsusiyyətlərinin təhlilinin aparılması qarşıya qoyulmuşdur. 

XİF MN ərzaq mallarının təsnifatı əsasən aşağıdakı əlamətlər üzrə təsnif olunurlar-
sinifləşdirilirlər[1, s.7]. 

Mənşə əlaməti; 
Emal dərəcəsi əlaməti; 
Malın növü üzrə; 
Tərkibində olan ayrı-ayrı komponentlərinin 

miqdarına-yəni kimyəvi tərkibinə görə; 
Emal üsuluna görə; 
Məhsulların təyinatına- həyata keçirdiyi funksiyalarına görə. 
Digər tərəfdən isə süd və süd məhsulları ənənəvi olaraq həyati əhəmiyyət kəsb etməklə 

insanların qida rasionunda dominantlıq edir. İstehlak bazarı isə süd və süd məhsullarının sabit 
çeşidinin genişləndirilməsini nümayiş etdirir. Göstərilənlərlə əlaqədar baş verən dəyişikliklər və süd 
məhsullarının, o cümlədən ərzaq xammalı və qida məhsulları sahəsində normativ-texniki sənədlərin 
olması, texniki tənzimləmə, uyğunluğun qiymətləndirilməsi və saxtakarlığın aşkar edilməsi 
zərurətini vacib edir[5-6]. 

Göstərilənlər baxımından süd və süd məhsulları onların növündən asılı olaraq , elə xarakterizə 
olunan bütün əlamətləri özündə əks etdirir. Bununla əlaqədar olaraq süd və süd məhsullarının 

respublikamızda insanların qida rasionunda üstünlük təşkil etdiyini və idxalda bu məhsullar 
çeşidinin müxtəlifliyini nəzərə alaraq bu qəbildən olan əsas məhsulların XİF MN üzrə 
xarakteristikası və eyniləşdirilməsinin tədqiqi nəzərdə tutulmuşdur. Aşağıda respublikamıza idxal 
olunan əsas süd məhsullarının spesifik xassələri tədqiq olunmaqla onların XİF MN üzrə təsnif 
olunma qaydaları verilməklə onların eyniləşdirilməsinə əsas verən xüsusiyyətlərin şərhi öz əksini 
tapır [8-10 ]. 

kərə yağı”- termini 0405 mal mövqeyinə aid izahnaməyə əsasən bilavasitə süddən hazırlanmış, 
süd yağının kütlə payı 80% və ya 90%-dən çox olmayan,südün quru qalığının (yağsızlaşdırılmış) 
kütlə payının maksimum miqdarı 2% və suyun kütlə payı isə 16%-dən çox olmayan kərə yağını, 
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zərdab yağı və rekombinasiya olunmuş (təzə, konservləşdirilmiş yağ da daxil olmaqla duzlanmış və 
qaxsımış ) yağları ifadə edir; 

Kərə yağında əlavə olunmuş emulqatorlar olmur,lakin natrium xlorid, qida boyaları, süd 
turşusunu əmələ gətirən neytrallaşdırıcı duzlar və zərərsiz bakteriya kulturları saxlaya bilər(04 
qrupuna aid 1a qeydi)[10,s.77-89]. 

-“yağ pastası “ tərkibində yağın kütlə payı 39,0 %-dən 49,0 %-dək (sonuncu da daxil olmaqla) 
olan, “yağda süd plazması” dispers sistemindən ibarət, struktur stabilləşdiricilərindən (stabili-
“zatorlardan) istifadə etməklə, südün tərkib hissələrinin əvəzlənməsi məqsədi daşımadan qeyri-süd 

komponentləri əlavə edilməklə və ya edilməməklə inək südündən və ya süd məhsullarından ya da 

süd emalının əlavə məhsullarından hazırlanan süd məhsulu və ya süd tərkibli məhsul (məhsulun 
tərkibində süd yağının miqdarı 39% və ya daha çox ,lakin 80%-dən az olmamaqla 04 qrupuna aid 

1b qeydi); 

- 04 mal mövqeyinə aid olan “ qatılaşdırılmamış və şəkər” və ya digər şirinləşdirici 
maddələr əlavə olunmamış süd və qaymaq .Onlar pasterizə, sterilizə, və ya digər üsullarla 

konservləşdirməyə məruz qalma üsullarından ,homogenləşdirilməsindən və ya 
peptonlaşdırılmasından asılı olmayaraq yenə də bu mal mövqeyində sinifləşdirilirlər. Bu mal 
mövqeyinə aid olan məhsullar bu qrupa aid olan izahnaməyə əsasən dondurulmuş, vitaminlər, 
mineral duzlar və s. maddələr əlavə olunmuş halda ola bilərlər.Bu mal mövqeyinə habelə təbii 
məhsulların keyfiyyətinə və miqdarına uyğun gələn bərpa olunmuş süd və qaymaq da aid olunur. 
Təsnifat əlamətinə görə sub mövqe səviyyəsində - yağın faizlə miqdarı nəzərə alınmalıdır. 

- 0402 mal mövqeyinə “ qatılaşdırılmış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə 
olunmuş süd və qaymaq” da aid olunur .Bu məhsullar maye, pasta və ya bərk halda (blok, toz və 
ya dənəvər şəklində), konservləşdirməyə məruz qalmış və ya qalmamış, bərpa olunmuş və ya bərpa 
olunmamış halında ola bilərlər. 

-turş süd məhsulları südün və ya süd məhsullarının ya da onların qeyri-süd kompo-nentləri 
(südün tərkib hissələrinin əvəzlənməsi məqsədi daşımadan əvvəl əlavə edilən) ilə qarışığının pH-ın 
azaldılması və zülalların koaqulyasiyasına səbəb olan mayalandırıcı mikroorqanizmlərdən istifadə 
etməklə onların turşudulması ilə hazırlanan, tərkibində canlı mayalandırıcı mikroorqanizmlər olan 
süd məhsullları və ya süd tərkibli məhsullarıdır. Turş süd məhsullarına –xama, kəsmik, kəsmik 
məmulatı , habelə turş süd məhsullu içkilər (kefir,qımız,qatıq, ryajenka, ayran və s. ) aiddir.Turş süd 
məhsullarının istehsalının xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun istehsalında təmiz süd 
turşusu bakteriyası kulturlarından istifadə olunur.Mayanın tərkibinə daxil olan mikroorqanizmlərə-

bolqar və asidofil çöpləri, termofil və aromatlaşdırıcı streptokoklar,mayalar, bifidiobakteriyalar, 
laktobakteriyalar aiddirlər. 

– xama süd məhsulları əlavə olunmaqla və ya olunmamaqla qaymağın laktokokkların 
mayalandırıcı mikroorqanizmləri və ya laktokokklar ilə termofil süd turşusu streptokokkları qarışığı 
ilə turşudulması yolu ilə hazırlanan turş süd məhsuludur. Hazır məhsulun istifadəyə yararlılıq 
müddətinin sonunda mayalandırıcı mikroorqanizmlərin ümumi miqdarı 1q məhsulda ən azı 107 
KYV təşkil edir.Xama bu qaymağın turşudulması yolu ilə alınan məhsuldur. Xama üçün yağlılığın 
yüksək olması (10-40% həddində) xarakterikdir.Xamanın alınması üçün xammal olaraq təbii, quru, 
plastik qaymaqdan və kərə yağından istifadə olunur. Mayanın tərkibinə turş süd, kərəyağı 
,aromatlaşdırıcı streptokoklar,laktokoklardaxil edilir. Xama 0403 mal mövqeyində yer alır. 

-kəsmik laktokokların və ya laktokoklar ilə termofil süd turşusu streptokokklarının 
mayalandırıcı mikroorqanizmlərindən istifadə etməklə, zülalların turşu və ya turşu-qursaq metodu 

ilə koaqulyasiyası və sonradan zərdabın dələmənin öz- özünə preslənməsi və ya preslənmə, ya da 
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sentrifuqadan keçirmə və ya ultrafiltrasiya vasitəsilə kənar edilməsi yolu ilə hazırlanan turş süd 
məhsuludur. Hazır məhsulun istifadəyə yararlılıq müddətinin sonunda mayalandırıcı 
mikroorqanizmlərin ümumi miqdarı 1q məhsulda ən azı 106 KYV təşkil edir. Kəsmik 0406 “ 

Pendirlər və kəsmik”mal mövqeyinin 040610 sub mövqesində yer alır. 
-diyetik məhsullar(turşsüdlü içkilər) pasterizə olunmuş təbii südün turşudulması üsulu ilə 

alınan südturş və qarışıq qıcqırmanın məhsullarıdır.Müxtəlif mikroorqanizmlərin mayadakı nisbəti 
məhsulun dadını , dələmənin xarakterini və məhsulun digər xassələrini müəyyən edir.İstifadə 
olunan mayanın növündən asılı olaraq turş süd məhsulları iki qrupa : 

-qatıqlar (qatıq, ryajenka,varenets,yoğurt); 
-qarışıq qıcqırma məhsulları (kefir) və asidofillər. Paxta , süddən və qaymaqdan 

fermentləşdirmə və ya turşutma üsulu ilə alınan bütün məhsullar, habelə çürümüş süddən və 
qaymaqdan alınan yoğurt və kefir XİF MN üzrə 0403 mal mövqeyində yer alır.Bu mal mövqeyinə 
aid olan məhsullar maye, pasta şəkilli,və ya bərk halında (məsələn,dondurulmuş) şəkildə, habelə 
qatılaşdırılmış (məsələn, bilavasitə buxarlandırılmış, ya da blok, toz, dənəvər halda)və ya 
konservləşdirilmiş şəkildə olur. 

-quru süd məhsulları bu məhsullara quru üzlü süd, quru yağsızlaşdırılmış süd, 
şəkərli və şəkərsiz quru qaymaq, yüksək yağlılı quru qaymaq, quru turş süd məhsulları (xama, 

qatıq, yoğurt, kefir və s. ) ,habelə uşaq qidası üçün quru süd məhsulları və dondurma üçün quru 
qarışıq aiddir.Quru süd məhsulları XİF MN üzrə 040210 sub mal mövqeyinə aid olunur. 

–dondurma çalınmış,dondurulmuş və dondurulmamış şəkildə istifadə olunan şirin məhsuldur. 
Dondurmalar XİF MN üzrə 2105 mal mövqeyində yer alırlar.Lakin dondurmanın hazırlanmasında 
istifadə olunan qarışıqlar və əsas komponentlər isə müvafiq olaraq -1806, 1901, 2106 mal 

mövqelərində yer alırlar. 
-inək südündən yağ üstünlük təşkil edən tərkib hissəsi süd yağından ibarət olan, inək [camış] 

südündən və ya süd məhsullarından, ya da süd emalının əlavə məhsullarından, yağ fazasının 
ayrılması və onda süd plazmasının bərabər səviyyədə yayılması yolu ilə, südün tərkib hissələrinin 
əvəzlənməsi məqsədi daşımadan qeyri-süd komponentləri əlavə edilməklə və ya edilməməklə 
hazırlanan süd məhsulu və ya süd tərkibli məhsul. Qeyd: süd plazması – su fazasında süd 
zülallarının kalloid sistemi, laktoza, mineral maddələr, fermentlər və vitaminlərdir. 

Beləliklə, bu süd məhsulu və ya yağ emulsiyası əsasında alınmış və tərkibində süd yağının 
miqdarı dominantlıq edən məhsuldur. 

İnək yağı XİF MN üzrə 0405 mal mövqeyinə daxil olunur.İnək yağı da özlüyündə kərə və 
əridilmiş yağlara bölünür. 

-kərə yağı inək südündən alınan, tərkibində yağın kütlə payı 50,0 %-dən 85,0 % -dək (sonuncu 
da daxil olmaqla) olan, “yağda süd plazması” dispers inək südündən alınan, tərkibində yağın kütlə 
payı 50,0 %-dən 85,0 % -dək olan, “yağda süd plazması” dispers sistemində ibarət olan yağdır. Bu 
yağda yağsızlaşdırılmış quru süd qalığının miqdarı (YQSQ) kütləcə 2% tərtibində və suyun miqdarı 
isə 16% miqdarında olur.Kərə yağında emulqatorlar olmur , lakin natrium xlorid,qida boyaları,süd 
turşusunun əmələ gəlməsininə səbəb olan neytrallaşdırıcı duzlar və zərərsiz bakteriyaların kulturları 
ola bilər. Keçi və qoyun südündən alınan kərə yağı da bu mal mövqeyində yer tutur. 

-ərinmiş yağ inək südündən alınan, tərkibində yağin kütlə payı ən azı 99,0 % olan, yağ 
fazasının əridilməsi ilə kərə yağından hazırlanan, spesifik orqanoleptik göstəri-cilərə malik yağdır. 

Hazırda kərə yağından başqa xaricdə istehsal olunan süd pastası, süd yağı, kərə-bitki spredləri 
də xarakterizə olunan XİF MN üzrə 0405 mal mövqeyində sinifləşdirilir. Bu tipli yağlar isə yağın 
tərkibi və miqdarına görə fərqlənirlər. 
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-doldurucu əlavə olunmuş yağlar bunlar tərkibində yağın miqdarı aşağı olan (52-62%) 

tərtibində və müxtəlif doldurucularla tənzimlənən yağlardır. Doldurucu kumi kakao, kofe, şəkər, 

bal, meyvə-giləmeyvə şirəsi və başqa əlavələrdən istifadə olunur. 

-ərinmiş yağlar inək südündən alınan, tərkibində yağin kütlə payı ən azı 99,0 % olan, yağ 
fazasının əridilməsi ilə kərə yağından hazırlanan, spesifik orqanoleptik göstəricilərə malik yağdır. 

-Pendirlər pendir istehsalı üçün əsas xammal inək, keçi, və qoyun südüdür.Pendirlər 0406 “ 

Pendirlər və kəsmik” mal mövqelərində yer alırlar.Pendirlərin mal mövqelərinə aid olunması 
istehsal üsuluna və dünya ticarət sistemindəki mövqeyinə görə həyata keçirilir. Bu mal mövqelərinə 

aşağıdakılar aid olunur: 

-cavan pendirlər,o cümlədən süd zərdabı və paxtadan hazırlanmış pendirlər(040610); 

- ərgin pendirlər ovxalanmamış halında olanlar(040620); və ya toz şəkilində olmayan 

(040630);-ovxalanmış və toz 

-mavi pendirlərdə damarcıqlar və digər pendirlərdə isə Penicillium roqueforti 

(040640)köməyilə alınmış faydalı kiflər olur. Pendirdə olan bu damarcıqlar mavi, yaşıl, yaşılımtıl-
göy rəngdə olurlar; -yumşaq (Kamamber,Briv və s.) , yarımyumşaq və bərk pendirlər (Çedder, 

Qauda, Qruyuyer, Parmezan və b.) isə XİF MN üzrə 040690 kodu altında yer alırlar. XİF MN üzrə 

04 mal qrupu üçün təsnifat kodunu təsdiq edən məlumatların tərkibi və təqdim olunan sənədlər 

malların növündən asılıdır. Məsələn. 
0406: Mal mövqeyi - Pendirlər və kəsmik. 
Tərkib haqqında məlumat: pendirin tipi və adı, yağ südünün kütlə payı ( kütlə %), netto 

çəki(netto-həcm), ilkin qablaşdırma vasitəsində (040610) kodu altında yer alanlar üçün, 
təyinatı(uşaq qidası üçün) 040610, reseptura, nəmlik (040690). 

Sənədlər: texniki şərt, ekspert rəyi (akt ekspertizalar) və ya malların analiz nəticələri üzrə 
verilmiş sertifikat və sınaq protokolu. 

kərə yağı” termini 0405 mal mövqeyinə aid izahnaməyə əsasən bilavasitə süddən hazırlanmış, 
süd yağının kütlə payı 80% və ya 90%-dən çox olmayan,südün quru qalığının (yağsızlaşdırılmış) 
kütlə payının maksimum miqdarı 2% və suyun kütlə payı isə 16%-dən çox olmayan kərə yağını, 
zərdab yağı və rekombinasiya olunmuş (təzə, konservləşdirilmiş yağ da daxil olmaqla duzlanmış və 
qaxsımış ) yağları ifadə edir; 

Kərə yağında əlavə olunmuş emulqatorlar olmur,lakin natrium xlorid, qida boyaları, süd 
turşusunu əmələ gətirən neytrallaşdırıcı duzlar və zərərsiz bakteriya kulturları saxlaya bilər(04 
qrupuna aid 1a qeydi); 

-“yağ pastası “ tərkibində yağın kütlə payı 39,0 %-dən 49,0 %-dək (sonuncu da daxil olmaqla) 

olan, “yağda süd plazması” dispers sistemindən ibarət, struktur stabitləşdiricilərindən (stabili-
“zatorlardan) istifadə etməklə, südün tərkib hissələrinin əvəzlənməsi məqsədi daşımadan qeyri-süd 

komponentləri əlavə edilməklə və ya edilməməklə inək südündən və ya süd məhsullarından ya da 

süd emalının əlavə məhsullarından hazırlanan süd məhsulu və ya süd tərkibli məhsul (məhsulun 
tərkibində süd yağının miqdarı 39% və ya daha çox ,lakin 80%-dən az olmamaqla 04 qrupuna aid 
1b qeydi); 

- 04 mal mövqeyinə aid olan “ qatılaşdırılmamış və şəkər” və ya digər şirinləşdirici 
maddələr əlavə olunmmaş süd və qaymaq .Onlar pasterizə, sterilizə, və ya digər üsullarla 

konservləşdirməyə məruz qalma üsullarından ,homogenləşdirilməsindən və ya 
peptonlaşdırılmasından asılı olmayaraq yenə də bu mal mövqeyində sinifləşdirilirlər. Bu mal 
mövqeyinə aid olan məhsullar bu qrupa aid olan İzahnaməyə əsasən dondurulmuş, vitaminlər, 
mineral duzlar və s. maddələr əlavə olunmuş halda ola bilərlər.Bu mal mövqeyinə habelə təbii 
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məhsulların keyfiyyətinə və miqdarına uyğun gələn bərpa olunmuş süd və qaymaq da aid olunur. 
Təsnifat əlamətinə görə sub mövqe səviyyəsində -yağın faizlə miqdarı nəzərə alınmalıdır. 

- 0402 mal mövqeyinə “ qatılaşdırılmış və şəkər və ya digər şirinləşdirici maddələr əlavə 
olunmuş süd və qaymaq” da aid olunur .Bu məhsullar maye, pasta və ya bərk halda (blok, toz və 
ya dənəvər şəklində), konservləşdirməyə məruz qalmış və ya qalmamış, bərpa olunmuş və ya bərpa 
olunmamış halında ola bilərlər. 

-turş süd məhsulları südün və ya süd məhsullarının ya da onların qeyri-süd kompo-nentləri 
(südün tərkib hissələrinin əvəzlənməsi məqsədi daşımadan əvvəl əlavə edilən) ilə qarışığının pH-ın 
azaldılması və zülalların koaqulyasiyasına səbəb olan mayalandırıcı mikroorqanizmlərdən istifadə 
etməklə onların turşudulması ilə hazırlanan, tərkibində canlı mayalandırıcı mikroorqanizmlər olan 
süd məhsullları və ya süd tərkibli məhsullarıdır. Turş süd məhsullarına –xama, kəsmik, kəsmik 
məmulatı , habelə turş süd məhsullu içkilər (kefir,qımız,qatıq, ryajenka, ayran və s. ) aiddir.Turş süd 
məhsullarının istehsalının xarakterik xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onun istehsalında təmiz süd 
turşusu bakteriyası kulturlarından istifadə olunur.Mayanın tərkibinə daxil olan mikroorqanizmlərə-

bolqar və asidofil çöpləri, termofil və aromatlaşdırıcı streptokoklar,mayalar, bifidiobakteriyalar, 
laktobakteriyalar aiddirlər. 

– xama süd məhsulları əlavə olunmaqla və ya olunmamaqla qaymağın laktokokkların 
mayalandırıcı mikroorqanizmləri və ya laktokokklar ilə termofil süd turşusu streptokokkları qarışığı 
ilə turşudulması yolu ilə hazırlanan turş süd məhsuludur. Hazır məhsulun istifadəyə yararlılıq 
müddətinin sonunda mayalandırıcı mikroorqanizmlərin ümumi miqdarı 1q məhsulda ən azı 107 
KYV təşkil edir.Xama bu qaymağın turşudulması yolu ilə alınan məhsuldur. Xama üçün yağlılığın 
yüksək olması (10-40% həddində) xarakterikdir.Xamanın alınması üçün xammal olaraq təbii, quru, 
plastik qaymaqdan və kərə yağından istifadə olunur. Mayanın tərkibinə turş süd, kərəyağı 
,aromatlaşdırıcıstreptokoklar,laktokoklardaxil edilir. Xama 0403 mal mövqeyində yer alır. 

-kəsmik laktokokların və ya laktokoklar ilə termofil süd turşusu streptokokklarının 
mayalandırıcı mikroorqanizmlərindən istifadə etməklə, zülalların turşu və ya turşu-qursaq metodu 

ilə koaqulyasiyası və sonradan zərdabın dələmənin öz- özünə preslənməsi və ya preslənmə, ya da 
sentrifuqadan keçirmə və ya ultrafiltrasiya vasitəsilə kənar edilməsi yolu ilə hazırlanan turş süd 
məhsuludur. Hazır məhsulun istifadəyə yararlılıq müddətinin sonunda mayalandırıcı 
mikroorqanizmlərin ümumi miqdarı 1q məhsulda ən azı 106 KYV təşkil edir. Kəsmik 0406 “ 

Pendirlər və kəsmik”mal mövqeyinin 040610 sub mövqesində yer alır. 
-diyetik məhsullar(turşsüdlü içkilər) pasterizə olunmuş təbii südün turşudulması üsulu ilə 

alınan südturş və qarışıq qıcqırmanın məhsullarıdır.Müxtəlif mikroorqanizmlərin mayadakı nisbəti 
məhsulun dadını , dələmənin xarakterini və məhsulun digər xassələrini müəyyən edir.İstifadə 
olunan mayanın növündən asılı olaraq turş süd məhsulları iki qrupa : 

-qatıqlar (qatıq, ryajenka,varenets,yoğurt); 
-qarışıq qıcqırma məhsulları (kefir) və asidofillər. Paxta , süddən və qaymaqdan 

fermentləşdirmə və ya turşutma üsulu ilə alınan bütün məhsullar, habelə çürümüş süddən və 
qaymaqdan alınan yöğurt və kefir XİF MN üzrə 0403 mal mövqeyində yer alır.Bu mal mövqeyinə 
aid olan məhsullar maye, pasta şəkilli,və ya bərk halında (məsələn,dondurulmuş) şəkildə, habelə 
qatılaşdırılmış (məsələn, bilavasitə buxarlandırılmış, ya da blok, toz, dənəvər halda)və ya 
konservləşdirilmiş şəkildə olur. 

-quru süd məhsulları bu məhsullara quru üzlü süd, quru yağsızlaşdırılmış süd, 
şəkərli və şəkərsiz quru qaymaq, yüksək yağlılı quru qaymaq, quru turş süd məhsulları (xama, 

qatıq, yoğurt, kefir və s. ) ,habelə uşaq qidası üçün quru süd məhsulları və dondurma üçün quru 
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qarışıq aiddir.Quru süd məhsulları XİF MN üzrə 040210 sub mal mövqeyinə aid olunur. 

–dondurma çalınmış,dondurulmuş və dondurulmuş şəkildə istifadə olunan şirin məhsuldur. 
Dondurmalar XİF MN üzrə 2105 mal mövqeyində yer alırlar.Lakin dondurmanın hazırlanmasında 
istifadə olunan qarışıqlar və əsas komponentlər isə müvafiq olaraq -1806, 1901, 2106 mal 

mövqelərində yer alırlar. 
-inək südündən yağ üstünlük təşkil edən tərkib hissəsi süd yağından ibarət olan, inək [camış] 

südündən və ya süd məhsullarından, ya da süd emalının əlavə məhsullarından, yağ fazasının 
ayrılması və onda süd plazmasının bərabər səviyyədə yayılması yolu ilə, südün tərkib hissələrinin 
əvəzlənməsi məqsədi daşımadan qeyri-süd komponentləri əlavə edilməklə və ya edilməməklə 
hazırlanan süd məhsulu və ya süd tərkibli məhsul. Qeyd:- süd plazması – su fazasında süd 
zülallarının kalloid sistemi, laktoza, mineral maddələr, fermentlər və vitaminlərdir. 

Beləliklə, bu süd məhsulu və ya yağ emulsiyası əsasında alınmış və tərkibində süd yağının 
miqdarı dominantlıq edən məhsuldur. 

İnək yağı XİF MN üzrə 0405 mal mövqeyinə daxil olunur.İnək yağı da özlüyündə kərə və 
əridilmiş yağlara bölünür. 

-kərə yağı inək südündən alınan, tərkibində yağın kütlə payı 50,0 %-dən 85,0 % -dək (sonuncu 
da daxil olmaqla) olan, “yağda süd plazması” dispers inək südündən alınan, tə b də yağın kütlə 
payı 50,0 %-dən 85,0 % -dək olan, “yağda süd plazması” dispers sistemində ibarət olan yağdır. Bu 
yağda yağsızlaşdırılmış quru süd qalığının miqdarı (YQSQ) kütləcə 2% tərtibində və suyun miqdarı 
isə 16% miqdarında olur.Kərə yağında emulqatorlar olmur , lakin natrium xlorid,qida boyaları,süd 
turşusunun əmələ gəlməsininə səbəb olan neytrallaşdırıcı duzlar və zərərsiz bakteriyaların kulturları 
ola bilər. Keçi və qoyun südündən alınan kərə yağı da bu mal mövqeyində yer tutur. 

-ərinmiş yağ inək südündən alınan, tərkibində yağin kütlə payı ən azı 99,0 % olan, yağ 
fazasının əridilməsi ilə kərə yağından hazırlanan, spesifik orqanoleptik göstəri-cilərə malik yağdır. 

Hazırda kərə yağından başqa xaricdə istehsal olunan süd pastası, süd yağı, kərə-bitki spredləri 
də xarakterizə olunan XİF MN üzrə 0405 mal mövqeyində sinifləşdirilir. Bu tipli yağlar isə yağın 
tərkibi və miqdarına görə fərqlənirlər. 

-doldurucu əlavə olunmuş yağlar bunlar tərkibində yağın miqdarı aşağı olan (52-62%) 

tərtibində və müxtəlif doldurucularla tənzimlənən yağlardır. Doldurucu kumi kakao, kofe, şəkər, 

bal, meyvə-giləmeyvə şirəsi və başqa əlavələrdən istifadə olunur. 

-ərinmiş yağlar inək südündən alınan, tərkibində yağin kütlə payı ən azı 99,0 % olan, yağ 
fazasının əridilməsi ilə kərə yağından hazırlanan, spesifik orqanoleptik göstəricilərə malik yağdır. 

-Pendirlər pendir istehsalı üçün əsas xammal inək, keçi, və qoyun südüdür.Pendirlər 0406 “ 

Pendirlər və kəsmik” mal mövqelərində yer alırlar.Pendirlərin mal mövqelərinə aid olunması 
istehsal üsuluna və dünya ticarət sistemindəki mövqeyinə görə həyata keçirilir. Bu mal mövqelərinə 

aşağıdakılar aid olunur: 
-cavan pendirlər,o cümlədən süd zərdabı və paxtadan hazırlanmış pendirlər(040610); 

- ərgin pendirlər ovxalanmamış halında olanlar(040620); və ya toz şəkilində olmayan 

(040630);-ovxalanmış və toz 

-mavi pendirlərdə damarcıqlar və digər pendirlərdə isə Penicillium roqueforti (040640) 

köməyilə alınmış faydalı kiflər olur. Pendirdə olan bu damarcıqlar mavi, yaşıl, yaşılımtıl-göy 

rəngdə olurlar; -yumşaq (Kamamber,Briv və s.) , yarımyumşaq və bərk pendirlər (Çedder, Qauda, 

Qruyuyer, Parmezan və b.) isə XİF MN üzrə 040690 kodu altında yer alırlar. XİF MN üzrə 04 mal 

qrupu üçün təsnifat kodunu təsdiq edən məlumatların tərkibi və təqdim olunan sənədlər malların 
növündən asılıdır. Məsələn. 
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0406: Mal mövqeyi- Pendirlər və kəsmik. 
Tərkib haqqında məlumat: pendirin tipi və adı, yağ südünün kütlə payı ( kütlə %), netto 

çəki(netto-həcm), ilkin qablaşdırma vasitəsində (040610) kodu altında yer alanlar üçün, 
təyinatı(uşaq qidası üçün) 040610, reseptura, nəmlik (040690). 

 

Nəticə 
Beləliklə, süd və süd məhsullarının xarakterik xüsusiyyətlərinin tədqiqi göstərir ki, idxal 

zamanı bu məhsulların keyfiyyət göstəricilərinin faktiki mal partiyasına uyğunluğu normativ-

texniki sənədlərin tələblərinə uyğunluğunu sübuta yetirilməsi vacib şərtlərdən olub mal partiyasına 
tarif dərəcələrinin tətbiqini özündə təsbit edir. Belə ki, bu mal qrupunda tarif dərəcələri 15% 
tərtibində olur. Ona görə də gömrük statistikasının dəqiqliyinə təminat və tarif dərəcələrinin dəqiq 
təyini üçün mütləq mal partiyasından götürülmüş nümunələrin gömrük ekspertizası aparılmaqla onu 
XİFMN üzrə dəqiq eyniləşdirmə kodu müəyyən olunmalıdır. Bu isə respublikamızda fiskal 
siyasətin reallaşdırılmasına töhfədir yəni büdcənin mədaxil hissəsinin formalaşmasında dəqiq 
kodlaşdırılmanın aparılması vacib amillərdən biridir. 
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İqtisadi təhlükəsizlik nədir? 
İqtisadi təhlükəsizlik milli təhlükəsizliyin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı ölkənin iqtisadi 

müstəqilliyini təmin edir. Beləki, “iqtisadi təhlükəsizlik” termini leksikonmuza müstəqillik əldə 
etdikdən sonra daxil olmuşdur. Hər sahədə (təhsil, səhiyyə, siyasi sahə və s.) aparılan islahatlar 
iqtisadi sahəya da təsir edirdi. Təbii ki, bu sahədəki islahatları və müstəqilliyi qorumaq üçün onun 
təhlükəsizliyi vacib məsələ idi. Beləliklə, Milli təhlükəsizlik qanununa iqtisadi təhlükəsizlik 
məsələsi də daxil edildi. 

Müasir şəraitdə hər bir ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi dövlətin ən mühüm 
funksiyalarından biri hesab edilir. 

Dünya ölkələrində gömrük xidməti xüsusi səlahiyyətli dövlət idarəetmə orqanı olduğu kimi 
Azərbaycan Respublikasında da bu xidmət bu qaydadadır və gömrük xidməti əsasında idarəetmə 

qəbul edilir. 
Bazar iqtisadiyatına keçid dövrünün inkişaf dövrünü nəzərə alsaq deyə bilərik ki, bugün 

iqtisadi təhlükəsizlik çox önəmli rol oynayır. İqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsində gömrük 
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xidmətinin özünəməxsus yeri vardır. Beləki, gömrük xidmətinin inkişaf etdirilib, təmin olunması 
həm milli, həm də iqtisadi təhlükəsizliyin həyata keçirilməsində çox önəmli yerə malikdir. 

Müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizdə bütün sahələrdə olduğu kimi iqtisadi sahədə də 
islahat və innovasiyaların yarandığı bir dövr başlamış oldu. Beləki, bu islahatlar Azərbaycanın 
dünya və Avropa iqtisadiyyatına inteqrasiya olunmasına, beynəlxalq aləmin bərabər hüquqlu 
üzvünə çevrilməsinə və s. təkan vermişdir. 

Sözsüz ki, iqtisadiyyatımızın belə sürətlə inkişafı onun təhlükəsizliyinin təmin olunmasını tələb 
edir. Ümumiyyətlə, bu proses çox çətin və uzun müddətli bir prosesdir. Dünyada hər bir ölkənin 
özünəməxsus milli təhlükəsizlik konsepsiyası vardır. Bu da həmin ölkənin keçdiyi inkişaf yolundan 
və spesifik cəhətlərindən asılıdır. 

Gömrük orqanlarının əsas vəzifəsi ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Bu ümumi 
anlayışı olduqca konkret məzmun daşıyır. Həmçinin Azərbaycan gömrük orqanlarının qarşısında 
yeni vəzifə yaranır - inteqrasiyanın vəzifəsi beynəlxalq əməkdaşlıq prosesində dövlətin iqtisadi 
təhlükəsizliyinin təminatının gücləndirilməsi üçün gömrük-hüquq sahəsinin tənzimlənməsi. 

Gömrük xidmətinin təmin olunması iqtisadi təhlükəsizlik üçün əsas şərtdir. Belə ki, istər 
ölkəyə daxil olan, istər də ölkədən xaric olan hər bir malın iqtisadiyyat üçün təhlükəsi vardır. Yəni, 
həddən artıq malın daxil və ya xaric olması, əksinə, lazımi səviyyədən az malın daxil və ya xaric 
olması, habelə, qadağan olunan malların (Məsələn, silah, narkotik maddələr və s.) ölkəyə daxil 
olması ölkə iqtisadiyyatının zəifləməsi və çökməsi üçün zəmin yaradır. Bütün bunların 
tənzimlənməsi gömrük xidmətinin üzərinə düşür. 

Milli iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasinda gömrük xidmətinin rolu ilə bağlı tədqiqatlar 
aparan görkəmli alim, professor A.Şəkərəliyevin fikrinə əsasən qeyd edə bilərik ki, “Gömrük 

siyasəti ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsinə xidmət etməlidir....” 

Gömrük xidməti iqtisadi təhlükəsizlikdə beynəlxalq ticarət əlaqələri zamanı qarşıya çıxa 
biləcək riskin aradan qaldırılmasıdır. 

Son illərdə gömrük işi və gömrük siyasəti dövlətin daxili və xarici siyasətinin tərkib hissəsinin 
istiqamətlərini, onların əhəmiyyətini artırmaqnan məşğuldur. 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunması ilə Dövlət Gömrük 

Komitəsi bilavasitə məşğul olur belə ki, dünya təcrübəsinə nəzər saldıqda da görə bilərik ki, məhz 
bu qurum əksər milli iqtisadiyyatların iqtisadi təhlükəsizliyinin əsas aparıcı strukturudur. 

Ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyinin təmin olunmasında gömrük xidmətinin özünəməxsus yeri və 
mövqeyi vardır. Ölkəmizdə aparılan güclü islahat dalğası gömrük sahəsində də islahatlara səbəb 
olmuşdur. Bu da məhz, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin uzaq görənliyindən irəli gəlirdi ki, 
ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən üç ay sonra Gömrük Kommitəsi yaradılmışdır. 

Bugün Azərbaycan gömrük xidməti mükəmməl hüquqi bazaya, inkişaf etmiş infrastruktura 
malik olmaqla ölkədə fiskal siyasəti həyata keçirir, onun quru, hava və dəniz yollarında 
respublikanın iqtisadi mənafeyini və təhlükəsizliyini qoruyur, qaçaqmalçılığa qarşı uğurla mübarizə 
aparır. 

Bildiyimiz kimi iqtisadi təhlükəsizliyin hərtərəfli təmin olunması ölkədə yürüdülən siyasətdən 
və gömrük sərhəd xidmətindən çox asılıdır. Yəni ölkəyə daxil və xaric olunan malların 
müəyyənləşdirilməsi, onlara rüsumları və qaydaların qoyulması kimi məsələlər iqtisadi 
təhlükəsizliyin təmin olunmasına bir başa təsir edir. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi ilə gömrük rüsumlarının dərəcələri arasında müəyyən 
asılılıq mövcuddur. Beləki, inkişaf etmiş ölkələrdə gömrük rüsumlarının dərəcələri aşağı olur. 
Çünki inkişaf etmiş istehsal etdiyi məhsulun rəqabət qabiliyyəti yüksək olduğu üçün, daxili bazarın 
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yüksək rüsumlar hesabına qorunmasına, ixracın əlavə tədbirlərlə stimullaşdırılmasına və büdcənin 
gəlir hissəsinin gömrük ödənişləri hesabına doldurulmasına ehtiyac qalmır.” (3.) 

Beləliklə, deyə bilərik ki, hər bir məhsul üçün müəyyən olunmuş rüsumlar həm ölkənin iqtisadi 
inkişafını, həm də təhlükəsizliyini təmin edir. 

K.F.Heydərovun fikrini əsaslandırsaq deyə bilərik ki,”Hər bir dövlətə iqtisadi əlaqələr 
vasitəsilə dünya təsərrüfat sisteminə fəal surətdə qoşularaq bir tərəfdən özlərinin müvafiq təbii 
ehtiyatları olmadığı halda cəmiyyətin tələbatını tam ödəmək, iqtisadiyyatın səmərəli quruluşunu 
təmin etmək, digər tərəfdən isə iqtisadiyyatda qazandıqları əlverişli üstünlükləri dünya təsərrüfatı 
sistemində reallaşdırmaq üçün imkan yaradılmışdır. Suverenlik əldə etmiş respublikalarda, o 
cümlədən Azərbaycanda istər daxili iqtisadi əlaqələrin, istərsə də xarici iqtisadi əlaqələrin inkişafına 
real zəmin yaradılmışdır. Müasir bazar iqtisadiyyatı şəraitində ölkələrin hər hansı bir sahədə 
üstünlüklərinə baxmayaraq, hər bir ölkə ərazisində mövcud olan təbii əmək ehtiyatlarından səmərəli 
və müştərək istifadə etməklə, qarşılıqlı anlaşma şəraitində iqtisadi inkişafa təkan verməklə bərabər, 
iqtisadi əlaqələrin daha geniş formada inkişafına səbəb olur. (4, s. 175) 

 
Gömrük-tarifi və onun tətbiqinin məqsədi. 
Azərbayca Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində gömrük-tarifi 

mühüm yer tutur. Hal-hazırda ölkəmizda gömrük-tarif tənzimlənməsi 20 iyun 1995-ci ildə qəbul 
olunmuş “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq aparılır. 
Bu qanun Azərbaycan Respublikasında daxili bazarın xarici bazarla səmərəli əlaqəsini təmin 
etməklə xarici ticarətin dövlət tənzimlənməsinin mühüm vasitəsi olan gömrük-tarifinin 

formalaşdırılması və tətbiqi, həmçinin Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhəddindən keçən 
mallardan rüsum tutulması qaydalarını müəyyən edir. (3) 

“Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq olaraq ölkədə tarif 
tənzimlənməsinin məqsədləri aşağıdakı kimi müəyyən olunmuşdur: 

• Azərbaycan Respublikası üzrə idxalın strukturunu səmərələşdirmək; 
• Azərbaycan Respublikası ərazisində malların gətirilməsi və çıxarılmasının, valyuta 

gəlirlərinin və xərclərinin əlverişli nisbətini təmin etmək; 
• Valyuta sərvətlərinin Azərbaycan Respublikasının gömrük ərazisinə gətirilməsi və bu 

ərazidən çıxarılması üzərində səmərəli nəzarət etmək; 
• Azərbaycan Respublikasında malların istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi 

dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq; 
• İqtisadiyyatı xarici rəqabəti mənfi təsirindən qorunmaq və onun dünya təsərrüfatı ilə 

səmərəli inteqrasiyasına şərait yaratmaq. 
• Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatının dünya təsərrüfatı ilə səmərəli inteqrasiyasına 

şərait yaratmaq. (3) 
Ölkədə iqtisadi təhlükəsiliyi təmin edilməsində gömrük tariflərinin düzgün tətbiqinin xüsusi 

mövqeyə vardır. Gömrük-tarifi Azərbaycan Respublikasının gömrük sərhədindən keçirilən mallara 
tətbiq edilir və xarici iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturasına uyğun olaraq sistemləşdirilmiş 
gömrük rüsumu dərəcələrinin məcmusudur. 

Belə ki, gömrük-tarifi dünyanın bütün ölkələrində istifadə olunur. Milli tariflərlə yanaşı, 
regional (məhəlli) ticarət-iqtisadi ölkələr birliyi deyilən gömrük ittifaqları çərçivəsində vahid 
gömrük tarifləri sistemi vardır. Bu ittifaqın iştirakçı dövlətləri qarşılıqlı ticarətdə öz milli gömrük 
gömrük tariflərini ləğv edib üçüncü dövlətlə ticarətdə ümumi gömrük tarifi müəyyən edirlər.Həmin 
birliklərdən biri Qərbi Avropa birliklərinin Avropa İttifaqı (Aİ) adı altında yaratdıqları birlikdi. 
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Gömrük rüsumların növləri. 
Belə ki, ölkəmizdə xarici iqtisadi fəaliyyətin tənzimlənməsinin ikinci mühüm üsulu kimi qeyri-

tarif tənzimlənmə çıxış edir. Azərbaycan Respublikasında aşağıdakı gömrük rüsumları tətbiq edilir: 
• Advaler–malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan gömrük rüsumu; 
• Spesifik rüsum–mal vahidinə görə müəyyən olunmuş dəyərlə hesablanan gömrük rüsumu; 
• Kombinə edilmiş rüsum–hər iki növü birləşdirməklə hesablanan gömrük rüsumu. (3) 
Malların ixracını və idxalını operativ tənzimləmək üçün bəzi mallara, mövsümi rüsumların altı 

aya qədər tətbiq olunmasına qanun icazə verir. Ölkəməzin iqtisadi mənafeyini qorumaq üçün idxal 
edilən mallara müvəqqəti olaraq aşağıdakı xüsusi növ rüsumlar tətbiq oluna bilər: xüsusi rüsumlar, 
antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları. 

Bir çox ölkələrin tariflərinin strukturu hazır məhsulun milli istehsalçılarını qorusa da xammal 
və yarımfabrikat idxalına elə də maneçilik törətmir. Buna tarif eskalasiyasının köməyilə nail olunur. 
Tarif eskalasiyası dedikdə əmtəələrin emal səviyyəsinin artımı başa düşülür.Xammaldan hazır 
məhsula tərəf hərəkət etdikcə rüsum dərəcələri nə qədər çox yüksəlirsə hazır məhsul 
istehsalçılarının xarici rəqabət müdafiə səviyyəsi bir o qədər yüksək olur. Tarif dərəcəsi o qədər 
yüksək ola bilər ki, idxalı tamamilə dayandıra və bu ölkəyə ixracı xarici istehsalçılar üçün faydasız 
edə bilər. Buna görə də ortaya tarifin optimal səviyyəsinin müəyyən edilməsi məsələsi çıxır. Bu 
adətən milli iqtisadi rifahın maksimum səviyyəsini təmin edən tarif səviyyəsi başa düşülür.İdxal 
tarifi özündə daxili bir ziddiyyət özünü yerli istehsalçıların və istehlakçıların maraqlarının üst-üstə 
düşməsində göstərir. Bir tərəfdən istehsalçılar tarifin tətbiq edilməsində maraqlıdırlar. Bu onlara 
arzuolunmaz beynəlxalq rəqabətdən qorunmağa imkan verərdi. Digər tərəfdən işdən kənar 
müddətdə istehlakçı kimi çıxış edən həmin istehsalçılar idxal tarifində maraqlı deyillər. Çünki idxal 
tarifi daha aşağı qiymətlə idxal əmtəəsini əldə etmək imkanını məhdudlaşdırır.Ümumilikdə, son on 
illikdə tarif dərəcələrinin ümumi səviyyəsi aşağı düşmüşdür. 

Mənşəyinə görə gömrük rüsumları aşağıdakı kimi təsnif edilir: 
-avtonom; 

-konvension; 

-preferensial (güzəştli). (3) 
Belə ki, avtonom rüsumlar-ölkənin hakimiyyət orqanlarının qərarı ilə birtərəfli qaydada tətbiq 

olunan rüsumlardır. Adətən gömrük tarifinin tətbiqi ölkə parlamenti tərəfindən qəbul olunan 
qanunla,gömrük rüsumlarınındərəcələri isə ölkə höküməti tərəfindən qəbul olunmuş qərarla həyata 
keçirilir. Konvension (müqavilə yolu ilə)-ikitərəfli və ya çoxtərəfli razılaşmalar əsasında tətbiq 
olunan rüsumlardır. Preferensial-çoxtərəfli razılaşmalar əsasında inkişaf etməkdə ölkələrin 
mallarına mövcud gömrük tarifləri ilə müqayisədə daha aşağı dərəcələrin tətbiq olunduğu 
rüsumlardır. 

Sözsüz ki, bütün bunlar ölkədə iqtisadi təhlükəsizliyin təmin olunmasında gömrük xidmətinin 
rolunu artırır. Belə ki, gömrük xidmətinin əsas məqsədi dövlət maraqlarının nəzərə alınmasını, 
iqtisadi təhlükəsizlik və s. kimi məsələlərin əhatə olunmasını təşkil edir. 
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Milli turuzm nedir? 

1. QISA XÜLASƏ 

“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritəsinin başlıca 
istiqamətləri”nin təsdiqi və bundan irəli gələn məsələlər haqqında” Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin 2016-cı il 16 mart tarixli 1897 nömrəli Sərəncamına əsasən 8 əsas və 3 yardımçı 
olmaqla, 11 sektor üzrə Azərbaycan iqtisadiyyatının təfsilatlı inkişaf planlarının işlənilməsi məqsədi 
ilə işçi qrup yaradılaraq, 2020-ci ilədək iqtisadi inkişaf strategiyasının və tədbirlər planının, 2025- ci 

ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli baxışın və 2025-ci ildən sonrakı dövr üçün hədəf baxışın 
hazırlanmasına dair müvafiq tapşırıqlar verilmişdir. Milli iqtisadiyyatın inkişaf strategiyasında 
prioritet istiqamətlərdən biri kimi ixtisaslaşmış turizmin müəyyənləşdirilməsi turizmin inkişafı 
istiqamətində görülən işlərin davamlılığına xidmət etməklə yanaşı, Azərbaycan Respublikasının 
cəlbedici turizm məkanı kimi qabaqcıl mövqe tutmasına imkan yaradacaq, eyni zamanda, qarşılıqlı 
əlaqələrdən və mövcud turizm potensialından səmərəli istifadə edilməklə turizm sektorunun 

iştirakçıları arasında əməkdaşlığın inkişafına və Azərbaycanda turizm xidmətləri üzrə keyfiyyətin 
yüksəldilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Strateji Yol Xəritəsi nəzərdə tutulmuş müddətlər ərzində 
turizm sektorunun inkişafının dəstəklənməsi, beynəlxalq və yerli bazarlarda yüksəkkeyfiyyətli və 
rəqabətədavamlı turizm xidmətlərinin təmin edilməsi, milli dəyərlərə uyğun turizm təcrübəsinin 
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formalaşdırılması, müasir ideya və innovasiyalara əsaslanan yeni investisiya layihələrinin cəlb 
edilməsi və turizmin inkişafı ilə əlaqədar aidiyyəti orqanların qarşılıqlı koordinasiyası kimi 
tədbirləri özündə ehtiva edir. Son illərin statistik göstəricilərinə görə, turizm Azərbaycanda daim 
inkişaf edən sektorlardan biri olmuşdur. Belə ki, son 5 ildə Azərbaycanda turizm sektorunda xidmət 
göstərən sahibkarlıq subyektlərinin və turizm məqsədilə gələn xarici ölkə vətəndaşlarının sayında 
müvafiq olaraq 4,5 və 8,5 faiz1 ortaillik sabit artım müşahidə edilmişdir. Hazırda turizm 
sənayesinin ölkə üzrə ÜDM-də və məşğulluqda birbaşa payı müvafiq olaraq 4,5 və 3,3 faiz2təşkil 
edir. Bakı şəhəri beynəlxalq miqyasda tanınan turizm məkanları ilə biznes və istirahəti üstün tutan 
turistləri cəlb etmək baxımından daim turizm sektorunun inkişafının əsas təkanverici qüvvəsi 
olmuşdur. Çoxsaylı turizm altsektorlarının inkişafı isə, əlavə olaraq, regional turizmin inkişafına da 

təkan vermişdir. Təhlillər göstərir ki, qonşu ölkələrdən daha çox turist cəlb etməklə, həmçinin 

qlobal miqyasda daha çox tələbatın olduğu ölkələr üçün ixtisaslaşmış turizm məkanına çevrilməklə 
Azərbaycanın hər iki sahə üzrə üstünlüyü daha da artırıla bilər. Mövcud imkan və potensialdan 
səmərəli istifadə etməklə Azərbaycan 2025-ci ilədək həm regionda, həm də digər dünya ölkələri 
arasında cəlbedici turizm məkanlarından birinə çevriləcəkdir. 2025-ci ildən sonrakı dövr üzrə 
perspektiv isəAzərbaycanı dünyada turistlərin ən çox üstünlük verdikləri 20 turizm məkanından 
birinə çevirmək, mövcud turizm ehtiyatlarından səmərəli istifadə göstəricilərininmaksimuma 
çatdırılmasını təmin etməkdir. Qeyd olunan məqsədlərə nail olmaq üçün hava əlaqəsinin və 
əlçatanlığın artırılması, çoxsaylı turizm növləri üzrə fiziki və sosial infrastrukturun və s. 
təkmilləşdirilməsi, yerli dəyərlərin beynəlxalq aləmdə uğurlu təbliği mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

 
Sağlamlıq turizmi 
Azərbaycanda həm ənənəvi, həm də müasir müalicə imkanları mövcuddur. Ölkədə isti və 

mineral bulaqların sayı minlərlədir və bunlardan İstisu, Turşsu, Badamlı, Qalaaltı, Şıxburnu, 
Suraxanı suları ən tanınmış müalicəvi su mənbələrindəndir. Eləcə də Azərbaycanın ən mühüm 
kurort resurslarından biri Naftalan neftidir. Naftalan neftindən yel xəstəliyinin, damarlarda və 
hərəkət orqanlarında olan xəstəliklərin, həmçinin maddələr mübadiləsinin pozulması, dəri 
vəginekoloji xəstəliklərin müalicəsi zamanı istifadə olunur. Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar 
Respublikası nadir duz dağı ilə çox məşhurdur. Dağ və qış turizmiDağ və qış turizm növləri 
Azərbaycanda perspektivli sahələrdəndir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının dağlıq ərazilərində 
turizmdən istifadə imkanları mövcuddur. Bu ərazilər əsasən təbiəti sevən, quşları və vəhşi 
heyvanları müşahidəetməyi, fiziki gərginliyi və həyəcanlı idman növlərini xoşlayan şəxslərin daxil 
olduğu xüsusi turist qruplarını cəlb edir.Ölkə ərazisində dağ və qış turizminin inkişafı istiqamətində 
atılmış məqsədyönlü addımlar nəticəsində dağların yamacları turizm məkanı kimi inkişaf 
etdirilmişdir. Belə ki, bu gün “Şahdağ” Turizm Mərkəzi QSC və“Tufandağ” Qış-Yay Turizm 

İstirahət Kompleksi kimi istirahət zonaları məşhur istirahət mərkəzlərinə çevrilmişdir. 
 
İdman turizmi 
Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, idman Azərbaycanda ən sürətlə inkişaf edən 

sahələrdəndir. Son illərdə idman infrastrukturunun inkişafına böyükhəcmli maliyyə vəsaiti 
qoyulmuşdur. Belə ki, Bakı, Masallı, Şəki, Quba, Qazax, Gəncə, Naxçıvan, Bərdə, Lənkəran, 
Zaqatala, Şamaxı, Ağdam, Biləsuvar, Oğuz, Şəmkir, Kürdəmir, Sabirabad və digər şəhər və 
rayonlarda olimpiya kompleks və mərkəzlərinin istifadəyə verilməsi, həmçinin müxtəlif sahələr 
üzrə idman meydançalarının və təsisatlarının yaradılması ölkədə müvafiq idman növləri 
üzrənüfuzlu idman yarışlarının (Avropa və dünya çempionatlarının) təşkilinə imkan verir. Buna 
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misal olaraq, güləş, gimnastika, boks, voleybol və s. üzrə beynəlxalq yarışları qeyd etmək olar. 
İşgüzar turizm 
İşgüzar turizm ölkəmizdə ən geniş yayılmış turizm növlərindən biridir. Hazırda bu turizm 

növünün inkişafı məqsədilə daha çox ölkə ərazisində mövcud mehmanxanaların imkanlarından 
istifadə edilir. Lakin ölkənin müxtəlif şəhərlərindəyerləşən konqres və mədəniyyət mərkəzləri bu 
cür təşkil olunur 
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MDB VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA XARİCİ İQTİSADİ  

FƏALİYYƏTİN MAL NOMENKLATURASI 
Məqalədə MDB və Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal 

nomenklaturalarının yaradılması və inkişafının qısa ədəbiyyat icmalı verilir. MDB və Azərbaycanın 
Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturasının (XİF MN) aparılması,struktru, xüsusiyyətləri, 
malların təsnifatı öz əksini tapır. Azərbaycan Respublikası XİF MN-na son dəyişikliklər məqalədə 
qeyd olunur.    

Açar sözlər: Nomenklatura, təsnifat, Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası (XİF 
MN), kod, mal mövqeyi, konvensiya, konqres, gömrük. 
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COMMODITY NOMENCLATURE OF FOREIGN ECONOMIC  
ACTIVITY IN CIS AND AZERBAIJAN 

The article gives a short literature review of creation and the development commodity nomen-

clature of foreign economic activity of the CIS and Azerbaijan Republic. The implementation of the 

CİS”s and the Nomenclature of Foreign Economic Activity of Azerbaijan (CN FEA) is reflected in 

its structure, characteristics, classification of goods. Recent changes to the CN FEA of the Republic 

of Azerbaijan is mentioned in the article. 

Key words: Nomenclature, Clasification, Commodity Nomenclature of Foregin Activities (CN 

FEA), code, commodity positions, convention, customs. 

 

Bildiyimiz kimi, Ümumdünya Gömrük Təşkilatının harmonikləşdirilmiş sistemi və Avrova 
İttifaqının kombinə edilmiş sistemi əsasında milli mal nomenklaturaları və o cümlədən Azərbaycan 
Respublikasının Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturası (AR XİF MN) hazırlanmışdır. 
Bu sistemlər malların mənşə əlaməti üzrə - sənaye, bitki ,əczaçılıq, mineral və s. bölmə və 
qruplarından,onların emal dərəcəsi - xammal, yarımfabrikatlar ,hazır məmulat üzrə 
sistemləşdirilmiş siyahılardan ibarətdir (4 s.123). Bu nomenklaturalar Azərbaycan Respublikasının 
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Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsi sistemlərinin əsas aləti hesab olunur. 
Azərbaycan Respublikası XİF MN-i malların təsviri və kodlaşdırılması üzrə ÜGT-nin 

Harmonikləşdirilmiş və Avropa İttifaqının Kombinə olunmuş nomenklaturaları sistemlərinin bazası 
əsasında yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası nomenklaturası ümumi təsnifat sistemini 
pozmadan, yeni yaradılmış mallar nomenklaturanın müəyyən olunmuş qruplarına daxil edilir. Bu 
məqsədlə nomenklaturada 3 ehtiyat qrupu – 77, 98 və 99-cu qruplar saxlanmışdır. Bunlar yalnız 
nomenklaturaların genişləndirilməsi üçün deyil, habelə milli praktikada istifadə olunan spesifik 
malların, material xarakterli xidmətlərin, NOU- HAU-ların və s. dəqiq təsnifatında tətbiq oluna 
bilər. 

1999-cu il yanvarın birindən etibarən Respublikamızda Müstəqil Dövlətlər Birliyi Xarici 
İqtisadi Fəaliyyətinin Mal Nomenklaturası (MDB XİF MN) tətbiq olunur. Məhz MDB iştirakçısı 
dövlətləri tərəfindən Xarici İqtisadi Fəaliyyətinin tarif və qeyri-tarif tənzimləmələri, statistik uçot və 
hesabatın təkmilləşdirilməsi, aparılması,statistik məlumatlar mübadiləsi və digər idxal-ixrac 

əməliyyatları bu toplunun əsasında yerinə yetirilir. 
Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanlarında MDB ölkələrinin vahid mal 

nomenklaturasından (MDB XİF MN) istifadə edilir. Bu sənəd dövlətlərarası təsnifatlandırıcı kimi 
MDB dövlət başçılarının birgə qərarı ilə üçü noyabr 1995-ci ildə təsdiq edilmişdir. 

Azərbaycan Respublkası Gömrük Məcəlləsinin 55-ci fəsil 320–ci maddəsinə görə xarici 
iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının bilavasitə aparılması və təkmilləşdirilməsi Dövlət 
Gömrük Komitəsinin əsas funksiyalarından biri hesab olunur. Xarici iqtisadi fəaliyyətin mal 
nomenklaturasının beynəlxalq əsaslarına edilən dəyişikliklərin və əlavələrin, bu əsasların təfsiri 
üzrə beynəlxalq şərhlərin (qeydlərin) və qərarların izlənməsini və gömrük işində operativ tətbiqini 
təmin edir (1). 

Azərbaycan Respublikası Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturası 10 rəqəmli kod 
sisteminə malikdir. Qeyd olunmalıdır ki, Azərbaycan Respublikası 10 rəqəmli kod sisteminə AR-ı 
Nazirlər Kabinetinin 22 dekabr 2003-cü ildə qəbul olunmuş 161 saylı qərarı ilə keçmişdir və bu 
qərar 2004-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir. Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal 
Nomenklaturasına son dəyişiklik isə 2012-ci ildə olmuşdur. 

Ümumdünya Gömrük təşkilatının “Malların təsviri və kodlaşdırılmasının uyğunlaşdırılmış 
sistemi haqqında” Beynəlxalq Konvensiyası 1983-cü il iyun ayının 14-də Brüseldə imzalanmışdır 
və Konvensiya 1988 –ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minmişdir. Azərbaycan Respublikası bu 
Beynəlxalq Konvensiyaya və ona əlavə edilmiş Düzəliş Protokoluna Azərbaycan Respublikasının 2 

may 2002-ci il tarixli 872 nömrəli Qanunu ilə qoşulmuşdur (10). 
AR XİF MN-nin strukturu və hüquqi bazasını aşağıdakı cədvəldə aşkar şəkildə göstərə bilərik: 

 

Səviyyə Kodun uzunluğu Hüquqi baza 
Nomenklatur anı istifadə 

edən ölkələr 

ÜGT-nin 

HS-i 
6 rəqəmli 

HS haqqında 
Beynəlxalq Kon-

vensiya 

177-dən çox ölkə 

Aİ-nın 

Kombinə e. 
sistemi 

8 rəqəmli - 
AB ölkələri, həmçinin 

MDB ölkələri 
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MDB 

XİF-in vahid 

Mal nom-sı 
9 rəqəmli MDB XİF MN 

Azərbaycan, Belarus, 
Gürcüstan, Qazaxıstan, 
Qırğızıstan, Moldova, 

Özbəkistan, RF, Taciki-

stan, Türkmənistan, 
Ukrayna 

 

Yuxarıdakı cədvəldən aydın şəkildə görünür ki, Azərbaycanda istifadə olunan 10 rəqəmli kod 
sisteminin ilk altı rəqəmi ÜGT-nin Harmonikləşdirilmiş sistemindən,sonrakı iki rəqəmi Avropa 
İttifaqının Kombinə edilmiş sistemindən, sonrakı bir rəqəm isə MDB-nin vahid mal nomenklatu-

rasından götürülmüşdür. 10 rəqəmli kod sisteminin sonuncu rəqəmi Azərbaycan Respublikasının 
mal nomenklaturasının özünəməxsusluğunu ifadə edir. 

1997-ci ildən fəaliyyətdə olan MDB ölkələrinin Xarici İqtisadi Fəaliyyət Vahid Mal nomenkla-

turasının tamamlanmış ikinci nəşri - gömrük sənədlərinin unifikasiyası və gömrük əməliyyatlarının 
sadələşdirilməsi prosesini əks etdirir (5). Ahəngdar sistemdə baş vermiş dəyişikliklər nəzərə 
alınmış, bəzi submövqelər nomenklaturadan ümumiyyətlə çıxarılmışdır. 

MDB vadid mal nomenklaturasında ən vacib şərtlərdən biri də malların kodunun və mövqey-

inin düzgün təyin edilməsidir.Malların kodunun düzgün təyin edilməsi üçün MDB xarici iqtisadi 
fəaliyyətin vahid mal nomenklaturası üç tərkib hissəsindən ibarətdir : 

- nomenklatura hissəsi 
- bölmə 

- qruplara qeydlər 
MDB xarici iqtisadi fəaliyyətin vahid mal nomenklaturasında əsas interpretasiya qaydalarından 

istifadə edilməlidir. Əsas interpretasiya qaydaları kodun təyini üçün kompleks vasitə hesab edilir və 
belə qaydaların sayı altıdır.Birinci 5 qaydaya əsasən mal mövqeyi (ilk 4 işarə), altıncı qaydaya 
əsasən submövqe (  və  dərəcə) və yarım submövqe ( ,  və  dərəcələr) tapılır. 

 
Birinci qayda: 
Bölmələrin, qrupların və yarımqrupların adları MDB xarici iqtisadi fəaliyyətin vahid mal 

nomenklaturasına uyğun olaraq işdə rahat istifadə edilməsi üçün nəzərə alınır: hüquqi məqsədlər 
üçün XİF MN-də malların təsnifatı mal mövqelərinin mətnindən,bölmə və qruplara qeydlərindən 
çıxış etməklə həyata keçirilir. 

 
İkinci qayda: 
a) Mal mövqeyinin adındakı hər hansı qeyd-şərti belə malın tamamlanmamış şəklinə də aid 

edilməlidir, bu şərtlə ki, tamamlanmamış halda da bu mal bitkin malın əsas xüsusiyyətlərini özündə 
əks etdirmiş olur. 

Təcrübədə bir çox mallar komplektləşdirilməmiş və ya bitirilməmiş, yaxud yığılmamış 
vəziyyətdə göndərilir.Belə halda göndərilən mal komplekt və bitkin malın xassələrinə malik 
olmalıdır.Yəni, göndərilən mal dərhal istifadəyə hazır deyil, amma hazır məmulatın təqribi 
formasına malikdir və bəzi əməliyyatlar sayəsində tamamlana bilər. 

Bu qaydanın əsas ideyası ondan ibarətdir ki,baxılan mallar bitkin mallarla eyni mövqedə 
yerləşir. 

b) Mal mövqeyinin adındakı hər hansı qeyd-şərt belə malın qarışıq və birləşməsinə də aid 
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edilməlidir.Hər hansı materialdan əmələ gələn mala aid gələn qeyd-şərt tamamilə, yaxud qismən bu 
materialdan ibarət olan mala da şamil edilir. 

 
Üçüncü qayda: 
Əgər ikinci qaydanın b bəndinə bu və ya digər səbəbdən malın 2 və ya daha artıq mal 

mövqeyinə aid edilməsi mümkündürsə belə malların təsnifatı aşağıdakı qaydada olacaq : 
1) O mal mövqeyinə üstünlük verilir ki,yuxarıda göstərdiyimiz b) bəndi malın daha konkret 

təsvirini müəyyən edir.Bununla belə, əgər iki,yaxud daha çox mal mövqeyindən hər biri 
çoxkomponentli məmulatın, yaxud qarışığın yalnız bir hissəsinə aiddirsə,onlardan birinin daha 
dəqiq təsvir verdiyinə baxmayaraq,belə mal mövqeləri bərabər əhəmiyyətli hesab edilir. 

2) Müxtəlif materiallardan ibarət,yaxud müxtəlif komponentlərdən hazırlanmış qarışıq və 
çoxkomponentli məmulatlar və bu qaydanın 1-ci bəndi ilə təsnifatlandırıla bilməyən mallar həmin 
malların əsas xüsusiyyətlərini səciyyələndirən material və tərkib hissəsinə görə 
təsnifatlandırılmalıdırlar. 

3) Təsnifatıın I və II qaydalarına görə təsnifatlandırıla bilməyən mallar mal mövqeləri 
içərisində kodun böyüməsi qaydasında axırıncı mövqedə təsnifatlandırılmalıdır. 

 
Dördüncü qayda: 
İlk üç qayda ilə təsnifatlandırıla bilməyən mallar baxılan mallarla ən yaxın olan malın 

mövqeyində təsnifatlandırılmalıdırlar. Bu MDB XİF MN-nin ən əsas qaydalarından hesab olunur. 
 
Beşinci qayda: 
Müəyyən məmulatların və yaxud məmulatlar qrupunun saxlanılması üçün nəzərdə tutulan və 

ya xüsusi forması olan qab-tara mənsub olduğu mallarla birlikdə təqdim edilirsə,qablaşdırıldığı 
məmulatlarla birgə təsnifatlandırılmalıdır. 

 
Altıncı qayda: 
Hüquqi məqsədlər üçün hər hansı mal mövqeyinin submövqeyindəki malların təsnifatı, 

submövqelərə və onlara aid qeyd-şərtlərə uyğun olaraq bir səviyyədəki submövqelərin müqayisə 
edilə bilən olması şərti ilə həyata keçirilə bilər. Bu qaydanın məqsədləri üçün, həmçinin, bölmə və 
qruplara qeyd-şərtlər tətbiq edilə bilər. Burada defislərin sayı submövqenin səviyyə nömrəsinə 
bərabər olur (7, s.16). Müxtəlif sayda defislərin qoyulması detallaşdırılmanın dərinliyini göstərir və 
müəyyən edilmiş alqoritm üzrə (azdan çoxa) uyğun malların axtarışını asanlaşdırır. 

Göründüyü kimi MDB xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası bu qaydalar əsasında 
yaradılmış və nomenklaturada olan qüsurlar minimum endirilmişdir.Azərbaycan Respublikası 
ÜGT-nin harmonikləşdirilmiş, Avropa İttifaqının kombinə edilmiş nomenklaturaları ilə bərabər 
MDB-nin vahid mal nomenklaturasından da istifadə edərək öz nomenklatura sistemini 
yaratmışdır.Bu mal nomenklaturasının köməyi ilə malların təsnifatlandırılmasına,malları 
kodlaşdırılmasına,iqtisadi xarakterli gömrük əməliyyatlarının aparılmasına (rüsumun tutulması, 
gömrük dəyərinin təyin olunması və s.) xarici ticarətin mal strukturunu öyrənməsinə imkan verir. 
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DÖVLƏT-ÖZƏL TƏRƏFDAŞLIQ: DÖVLƏT VƏ BIZNES ÜÇÜN ÜSTÜNLÜKLƏR 
VƏ MƏNFI CƏHƏTLƏR 

Bu məqalə dövlət və özəl sektor üçün dövlət-özəl tərəfdaşlığın mahiyyəti və əsas üstünlüyü və 
mənfi cəhətlərini əks etdirir.Beləliklə, dövlət-özəl tərəfdaşlıq dövlət və biznes qurumları arasında 
həyatın müxtəlif sahələrində, əsasən istehsal infrastrukturunda və son illərdə sosial sahədə 
genişmiqyaslı və ya nadir layihələrin həyata keçirilməsinə yönəlmiş qarşılıqlı faydalı təşkilati 
ittifaqdır. Eyni zamanda, dövlət və biznesin dövlət-özəl tərəfdaşlıq əsasında birləşməsi üçün 
universal alət və metodları axtarmaq və bu cür qarşılıqlı potensial tərəfdaşlar arasında əlaqələrin 

qurulmasında mürəkkəb bir növ hesab etmək lazım deyil. dövlət-özəl tərəfdaşlıq -ın gələcək inkişafı 
ilə onun institusional və hüquqi bazası genişləndiriləcəkdir, beləliklə, dövlət və biznesin qarşılıqlı 
əlaqələrində, xüsusilə tərəfdaşlığın yüksək səviyyədə korrupsiyasında mövcud çatışmazlıqlar aradan 
qaldırılacaqdır. Qeyd edək ki, bu qarşılıqlı əlaqənin ən böyük təsiri yalnız hər iki tərəfin 
üstünlüklərini həyata keçirmək üçün əlverişli olan iqtisadi mühit yaratmaqla əldə edilə bilər. 

Açar sözlər: Dövlət-özəl tərəfdaşlıq, infrastruktura, ekonokim mühit 
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PPP: ADVANTAGES (DIGNITIES) AND DISADVANTAGES FOR  

THE STATE AND BUSINESS 
This article reflects the essence and main advantages and disadvantages of public-private part-

nership (PPP) for the state and private sector. Thus, PPP is a mutually beneficial organizational alli-

ance between state and business institutions aimed at implementing large-scale or unique projects in 

various areas of life, primarily in the production infrastructure, and first of all in the social sphere. 

At the same time, one should not look for universal instruments and methods for combining state 

and business on the basis of PPP, consider such interaction as a complex turn in building relations 

between participants in a potential partnership. With the further development of PPP, its institution-

al and legal basis will be expanded, thus existing shortcomings in the interaction of the state and 

business will be overcome, in particular, the high degree of corruption in partnership It should be 

noted that the greatest effect of this interaction can be achieved only by creating an economic envi-

ronment that is favorable for realizing the advantages of both partners. 
Keywords: PPP, infrastructure, economic environment 
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AZƏRBAYCANDA İNNOVASİYA SİYASƏTİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ 

İSTİQAMƏTLƏRİ 
Məqalədə innovasiya termini, onun mahiyyətinə dair müxtəli alimlərin yanaşmaları 

verilmişdir. İnnovasiyanın iqtisadiyyatın inkişafında rolu qeyd edilmişdir. Məqalədə Azərbaycanda 
innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri və inkişaf etdirilməsi formaları şərh olunur. Ölkədə 
innovasiya siyasəti, onun inkişaf etdirilməsi üçün dövlət proqramlarından və statistik 
göstəricilərdən bəhs edilir. 

Açar sözlər: İnnovasiya termini, innovativ dəyişikliklər, innovasiya siyasəti, əsas innovasiya 
göstəriciləri. 

 

 

  
,    

  
   

 
     

             
.      .    

       .   
  ,     

  . 
 :  ,  ,  

,   . 
 
 

Aygul MACHANOVA 
Master Baku State University 

Mirvari MURADOVA 
Doctorant, Baku State University 

 
INFLUENCING INNOVATION POLICY IN AZERBAIJAN 

The article introduces the concept of innovation and the approach of various scientists to its 

essence. Innovations were noted in the development of the economy. The article describes the main 

tendencies and tendencies of the innovation policy in Azerbaijan. The country mentions innovative 

policies, state programs and statistical indicators of its development. 

Key words: Innovation term, innovative changes, innovation policy, key innovation indicators. 

 

Dünya iqtisadiyatına inteqrasiyanın sürətlənməsi, resursların məhdudluğu və sürətlə azalması 
şəraiti milli iqtisadi maraqların qorunmasında,ümumiyyətlə iqtisadi rifahın yüksəldilməsində 
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intensivliyin artırılmasını zəruri edir. Müasir mütərəqqi texnologiyaların inkişafı, onun geniş və 
səmərəli tətbiqi hazırda bütün iqtisadi sistemlərin əsas inkişaf faktorlarındandır. Milli maraqların 
daha da kəskinləşdiyi rəqabət mühtinin dərinləşdiyi bir şəraitdə inkişafın vacib faktoru elmin və 
texnologiyanın inkişafı, onun tətbiqi səviyyəsidir. Bu istiqamətdə istənilən ölkədə innovasiyanın və 
innovativ texnologiyanın inkişafı istiqamətində aparılan siyasətin effektivliyi həmin ölkənin 
mövqeyinə, inkişaf səviyyəsinə, rəqabətqabiliyyətliliyinə çox böyük təsir göstərməkdədir. 

İnnovasiya hazırda iqtisadiyyatda aktual olan və aktualığını artıran bir sahədir. Bir iqtisadi 

kateqoriya kimi “innovasiya” terminini ilk dəfə elmə gətirən Avstriya (sonralar Amerika) alimi 
Jozef Şumpeter olmuşdur. O, 1911-ci ildə nəşr etdirdiyi “İqtisadi inkişaf nəzəriyyəsi” əsərində ilk 
dəfə “iqtisadi inkişafda yeni kombinasiyalar” məsələsinə baxmışdır. J.Şumpeter iqtisadi inkişafda 
innovasiya prosesini şərh etmiş və yeni kombinasiyalar dedikdə, məhz innovasiyanı nəzərdə 
tutmuşdur. J.Şumpeter, inkişafda aşağıdakı 5 dəyişikliyi müəyyən etmişdir: 

1. İstehsalda yeni texnikadan, texnoloji proseslərdən, yaxud bazarlardan istifadə edilməsi; 
2. Yeni xüsusiyyətli məhsulun tətbiqi; 
3. Yeni xammaldan istifadə edilməsi; 
4. İstehsalın təşkilinin və onun maddi-texniki təminatının dəyişməsi; 
5. Bazarın yeni təchizat formasının yaranması. 
İnnovasiya cəmiyyətə, dövlətə və özəl sektorun dominant olduğu bazara yeni əlavə dəyər yolu 

ilə fayda qazandıracaq yeni və ya tamamilə təkmilləşdirilmiş məhsulun, prosesin, marketinq 
həllinin və təşkilati menecment yeniliyi və onların yaranmasıdır. Aşağıda verilən cədvəl 1-də hər 4 
kateqoriya üzrə innovasiya nümunələri təqdim edilmişdir. 

 

Cədvəl.1 İnnovasiya konseptinin 4 istiqaməti və nümunələr 
 

 Yeni məhsul 

(məsələn, smartfon) 

 Marketinq yeniliyi 

(məsələn, yeni qablaşdırma) 
 Yeni proses 

(məhsulların bar kodla satışı) 
 Təşkilati idarəetmə yeniliyi 

(məsələn, işçilərin təlimi) 

 

Mənbə: “Innovation Union: a pocket guide on a Europe 2020 initiative”. European Union, 

2013 (p.4) 

 

Hazırda innovasiya ilə iqtisadi artım arasında qarşılıqlı əlaqə və asılılığın daha güclü olduğunu 
deyə bilərik. Belə ki, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində aşağı inkişaf səviyyəsinə malik ölkələrlə 
müqayisədə daha yüksək innovasiya fəallığı müşahidə olunmaqdadır. Bir ölkədə innovasiyanın 
inkişaf etdirilməsi üçün müəyyən ekosistem və kompleks tədbirlər tələb olunur. 

Azərbaycanda investisiya fəaliyyəti müəyyən hüquqi bazaya malikdir. “İnvestisiya fəaliyyəti 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 2-ci maddəsinə əsasən, istehsalata və sosial sahəyə 
elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətlərini tətbiq etmək üçün investisiya fəaliyyətinin bir forması kimi 
innovasiya fəaliyyəti həyata keçirilə bilər. İnnovasiya fəaliyyətinə aşağıdakılar daxildir: 

 uzunmüddətli elmi-texniki proqramların həyata keçirilməsi; 
 iqtisadiyyatın strukturunun təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə məhsuldar qüvvələrin 

vəziyyətində keyfiyyət dəyişiklikləri etmək üçün fundamental tədqiqatların maliyyələşdirilməsi; 
 texnika və texnologiyanın prinsipcə yeni, qənaətcil növlərinin işlənib hazırlanması, 
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buraxılması, yayılması və tətbiqi. 
Dünyada dövlət innovasiya siyasətinin əsas istiqamətləri bunlardır: milli innovasiya sisteminin 

formalaşması və strukturunun optimallaşması, elm-innovasiya sahəsində dövlət maliyyələsinin 
optimallaşması, fundamental tədqiqatların inkişafı, ölkədaxili biznes və elmin innovasiya 
əməkdaşlığının gücləndirilməsi, elm və innovasiya sahəsində böyük həcmli dövlət kapitalı və şəxsi 
kapitalın cəlb edilməsi, xarici kapitalın innovasiya sahəsinə cəlb edilməsi ilə özəl sektorun 
innovasiya aktivliyinin stimullaşması, elmi sektorun innovasiya təşəbbüsünün stimullaşması, 
beynəlxalq innovasiya şəbəkəsinə inteqrasiya, texnoloji ixtisaslaşma, daxili innovasiya şəbəkəsinin 

qurulması, regionların innovativ təşəbbüsünün stimullaşması, elm və təhsilin 
inteqrasiyası,innovasiya sahəsinə kiçik və orta biznesin cəlbi, yüksək texnologiya sahəsində 
prioritetləşmə. Hesabatlara əsasən, Azərbaycanda vahid innovasiya siyasəti tətbiq edilmir və bu 
sahədə vahid idarəedici mərkəzi dövlət orqanı yoxdur [1, s.21,172] 

Bilindiyi kimi innovasiyalar 5 əsas faktora əsaslanır: sərmayələr, institutlar, insan kapitalı, 
mövcud olan infrastruktur və biznes mühit. Azərbaycanda 2013-2015-ci illərdə emal sənayesinin 
ümumi investisiyalar arasında payı 11%-dən 5.7%-ə azalıb. Kompüter və elektron avadanlığın 
istehsalına investisiyalar isə 2005-2015 ci illər arasında yalnız 8.72 milyon manat investisiya 
yatırılıb (hətta 2014 - 2015-ci illərdə yalnız 100 min manat yatırılıb). Yeni elmtutumlu şirkətlərin, 
“start-up”ların yaranması zamanı innovasiya prosesinin ilk mərhələlərində əsas rol oynayan riskli 
kapital bazarının olmasıdır [2]. Hətta yüksək riskləri və biznes tsiklinə təsiri hesabına innovasiyalar 
iqtisadiyyatı tarazlıq halından çıxara bilər (Şumpeterin “yaradıcı dağıdıcılıq” (“creative 

destruction”) nəzəriyyəsi). İnnovasiyalar qeyrimükəmməl dizayn olunduğundan onların ilk dəfə 
istifadəsi müəyyən risklər və çətinliklər yaradır. Buna görə də “xarici investorlarla müqayisədə daha 
riskli vəziyyətdə olan Azərbaycan investorlarını dəstəkləmək” önəmlidir [3, s.83-84, 91]. 

Bütövlükdə ölkənin innovasiya siyasəti və strategiyası ilə yanaşı, hər bir regionun ayrıca işlənmiş 
innovasiya poqramı olmalıdır [4, s.349]. Azərbaycanda artıq formalaşmış Sumqayıt Kimya Sənaye 
Parkı və Balaxanı Sənaye Parkı neft-kimya məhsullarını emalını və bək tullantıların emalını nəzərdə 
tutur. Digər bütün bölgələrdə innovasiya fəaliyyətinin dəstəkləndiyi ixtisaslaşmış sənaye və 
texnologiya parkına ehtiyac var [5, s.12]. 

Azərbaycan iqtisadiyyatı azalan neft gəliri fonunda innovasiyalara daha çox ehtiyac duyur (6). 
Neftqazla zəngin ölkələrin iqtisadi artımda resurs zəngini olmayan ölkələrdən geri qaldığı və 
davamlı iqtisadi böyümə üçün texnoloji yeniliklərə daha çox ehtiyac duyduğu aparılan empirik 
tədqiqatlarla ortaya çıxarılıb (1960-2006-cı illik dövrdə neft ölkələri ortalama illik 1.67%, qeyri-
neft ölkələri isə müvafiq olaraq 1.76% iqtisadi artıma malik olub) [7, s.190]. Bu baxımdan, 
Azərbaycanın iqtisadi inkişaf strategiyasının əsas məqsədi qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına 
davamlı iqtisadi artıma nail olunması və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsidir. Bu məqsədlə 
iqtisadiyyatda innovasiyaların tətbiqinin genişləndirilməsi üçün güclü motivasiya mexanizmlərinin 
yaradılması və inkişaf etdirilməsi rəsmi dövlət siyasətində nəzərdə tutulur. Çünki innovasiyaların 
tətbiqi iqtisadi artıma pozitiv təsir göstərə bilər və bu iqtisadi artım faktorlarından biridir. Artıq 
qeyd edildiyi kimi yeni innovasiyalar mövcud məhsulların təkmilləşmələri və ya tamamilə yeni 
biliyə əsaslanan yeni məhsul, proses və biznes modeli ola bilər. İnnovasiya tamamən bazar 
ehtiyacından irəli gələ bilər və bazar yönümlü ola bilər (“market oriented”). Amma eyni zamanda 

innovasiya tamamən şirkətin “R&D” labaratoriyasının məhsulu da ola bilər [8]. Bunun üçün isə 
dövlət və qeyri-dövlət mənbələrindən tədqiqat və işləmə xərclərinə (“R&D”) ehtiyac duyulur. 

Daxili “R&D” xərcləri ölkədə bütün rezident şirkətlər, elmi-tədqiqat institutları, universitet və 
dövlətlaboratoriyaları, tərəfindən həyata keçirilir. “R&D” xərclərinə xaricdən maliyyələşən xərclər 



303 
 

daxildir, lakin ölkə iqtisadiyyatının kənarda “R&D” üçün ayırdığı vəsait də istisna deyil. Bu 
göstərici milyon ABŞ dolları və ÜDM-də faiz nisbəti kimi qiymətləndirilir [9]. Bununla yanaşı, 
istənilən ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın istinad edilə bilən əsas innovasiya göstəriciləri 
içərisində ölkə ixracında elm tutumlu texnoloji məhsulların payı xüsusi yer tutur. 1994-cü ildə 
Sovetlər Birliyi dövründə qurulan istehsal müəssisələrinin hələ tam dağılmaması hesabına 
Azərbaycanın ixracında elm tutumlu texnoloji məhsulların payı (elektrotexnikadan optik cihazlara 
qədər) 15%-ə yaxın olub. 2015-ci ildə isə bu göstərici ümumi ixracın cəmi 0.7%- ni təşkil edib. 

Azərbaycanın bir sıra dövlət proqramlarında və normativ-hüquqi sənədlərində innovasiyalarla 
bağlı müddəalar vardır. İlk növbədə “Elm haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu 
(14.06.2016) Azərbaycanda elmi fəaliyyətin təşkili, idarə edilməsi və inkişafı sahəsində dövlət 
siyasətinin əsas prinsiplərini, elmin və elmi-innovasiya fəaliyyətinin məqsədlərini, elmin 
maliyyələşdirilməsi mexanizmlərini, elmi nailiyyətlərin stimullaşdırılmasını müəyyən edir [10]. 
Qanunun “Elmi innovasiya sahəsində dövlət siyasətinin əsas istiqamətləri” adlanan 4-cü maddəsinə 
əsasən dövlət elmi innovasiya fəaliyyətini həyata keçirən bütün müəssisə və təşkilatlar üçün bərabər 
şərait yaradır və onların fəaliyyətini stimullaşdırır. Həmin maddəyə əsasən elmi innovasiya 
sahəsində dövlət siyasəti bu istiqamətlərdə reallaşır: 

 dövlət innovasiya sisteminin formalaşması və inkişafının strateji istiqamətlərinin müəyyən 
edilməsi; 

 innovasiya layihələrin maliyyələşməsi, investisiyaların cəlb edilməsi və təşviqi üzrə əlverişli 
şəraitin yaradılması; 

 elmi innovasiya subyektlərinin - inteqrativ elm, təhsil və sahibkarlıq mərkəzləri, 
texnopolislər, elmi texnologiya parkları, texnoloji inkubator, innovasiya fondları, innovasiyalar üzrə 
məlumat informasiya bankının yaradılması; 

 yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələrinin yaradılması, satış bazarlarının təmin 
edilməsi və xarici bazarlara çıxışı; 

 innovativ xarakterli inkişaf təcrübəsinin öyrənilməsi, inkişaf strategiyasının hazırlanmasında 
ondan istifadə edilməsi. 

Azərbaycanın strateji dövlət sənədlərində də innovasiya siyasəti və innovativ iqtisadiyyatın 
qurulması öncəlikli məsələlərdəndir. 6 dekabr 2016-cı ildə Azərbaycan Prezidentinin “Milli 

iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol xəritələrinin təsdiq edilməsi haqqında” 

Fərmanı ilə təsdiqlənən strateji sənədlərdə fraqmentar da olsa innovasiyalara geniş yer verilir. 
Qeyri-neft sektorunun davamlı və ölkənin perspektiv inkişaf hədəflərini müəyyən etmək məqsədilə 
imzalanan Fərmanla təsdiq edilən “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə 
Strateji Yol Xəritəsi”-nin 3.1.4-ci tədbiri “Ali təhsil müəssisələrində “təhsil-tədqiqat-innovasiya” 

formatında inkişafın təşviqi” adlanır və universitet klasterlərinin yaradılmasını “təhsil - tədqiqat - 
innovasiya” zəncirinin effektivliyini artıra biləcəyini qeyd edir: “Universitet klasterlərinin 
yaradılması araşdırma və təkmilləşdirmələrin həyata keçirilməsini, elmi nəticələrin istehsala 
tətbiqin stimullaşdıracaq, “təhsil-elm-istehsal” əlaqələrinin səmərəliliyi yüksələcəkdir” [11]. 

Prezidentin 2014-cü il 2 aprel tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “İnformasiya cəmiyyətinin 
inkişafına dair 2014-2020-ci illər üçün Milli Strategiya”da qeyd edilir ki (maddə 8.1.) rəqabət 
qabiliyyətli və ixracyönlü yüksək texnologiyalar sektorunun gücləndirilməsi, ölkədə elmtutumlu və 
yüksək texnoloji məhsulların yaradılması və onların tətbiqini təmin edən innovasiya sisteminin 
formalaşması yüksək texnologiya sektorunun əsas məqsədidir. Bununla yanaşı, (i) “innovativ 

sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, yeni innovasiya şirkətlərinin, elmtutumlu və yüksək texnoloji 
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məhsulların yaradılması və onların dünya bazarlarına çıxışına dəstək verən tədbirlər; (ii) yeni bilik 
və texnologiyanın işlənilməsi və tətbiqi üçün texnoparklar, biznes inkubatorları və innovasiya 
strukturların inkişaf etdirilməsi” məqsədləri qarşıya qoyulur. Prezidentin 2012-ci il 29 dekabr tarixli 

800 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 
Konsepsiyası”nda da bənzər məqsədlər öz əksini tapıb. Konsepsiyada əsas hədəf qarşıdakı 8-10 ildə 
Azərbaycan Respublikasında əsasən qeyri-neft sektorunun inkişafı hesabına ümumi daxili məhsulun 
2 dəfə artırılması və bu artımın respublikada innovasiyayönlü və biliyə əsaslanan iqtisadiyyatın 
qurulması hesabına həyata keçirilməsidir. Konsepsiyada qeyd edilir ki, əsas missiyası 
innovasiyaların stimullaşdırılması və bazarın tənzimlənməsinə dəstək olan əqli mülkiyyətin 
əhəmiyyəti də yüksələcək. Konsepsiyada vurğulanır ki, qarşıda duran əsas vəzifə iqtisadiyyatın 

innovasiya əsaslı irəliləyişini təmin etməkdir. Sənədə əsasən “Sənayenin innovasiyalar əsasında 
inkişafı elm və texnologiya potensialının gücləndirilməsi və təhsil imkanlarının genişlənməsi 
nəticəsində mümkün olacaq. Məhsuldarlığa əsaslanan iqtisadi artım və müqayisəli üstünlüyü olan 
istehsal sahələri zəruridir”. Konsepsiyada ümumi məhsuldarlığın artımı və innovasiyaların 
üstünlüyü ilə səciyyələndirilən mərhələyə keçid hədəflənir. Sənaye müəssisələrində innovasiya 
yönümlü texnologiyaların tətbiqi stimullaşdırılacaq, ixtisaslaşmış və ümumi təyinatlı sənaye 
şəhərcikləri yaradılacaq. Əqli fəaliyyətin təşviqi, innovasiya və yaradıcılığa investisiya qoyuluşu 
üçün əlverişli şərait yaradılması və əqli mülkiyyətə əsaslanan kreativ iqtisadiyyatın davamlı 
inkişafı, ölkənin ÜDM-ində onun payının daha da artırılması üçün tədbirlər həyata keçiriləcək. 
Konsepsiyanın “Elmi potensialın və innovasiya fəaliyyətinin dəstəklənməsi” adlanan 4.3-cü hissəsi 
aşağıdakı tədbirləri nəzərdə tutur: 

• Elmtutumlu texnologiya, məhsul yaradılmasını sürətləndirmək məqsədi ilə innovasiya 
fəaliyyətinin genişlənməsi, elmi infrastrukturun təkmilləşdirilməsi, elmin maddi-texniki bazanın 
müasirləşməsi. 

• Elmin maliyyələşdirilməsinə dövlət büdcəsi resursları ilə yanaşı, digər mənbələrin cəlb 
olunmasını stimullaşdırmaq (“beyin axını”nın qarşısının alınması). 

• Ölkədə innovativ iqtisadiyyat üçün elm və istehsal arasındakı əlaqələri gücləndirən, tətbiqi 
elmi araşdırmaların bazarın tələbinə uyğun olması üçün mexanizmlər. 

İnnovasiya fəallığının yüksəldilməsi ilə rəqabətli məhsul istehsalı, innovasiya fəaliyyətinin 
həyata keçirilməsi üçün mexanizmlərin qurulması, innovasiya potensialının səmərəli istifadəsi 
təmin edilməsi məqsədi ilə dövlət dəstəyi tədbirləri və qanunvericilik bazası. 

• İnnovativ sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və yeni fəaliyyət növlərinin inkişafı üçün əlverişli 
mühit yaradılması, qabaqcıl texnologiya transferi və istifadəsi istiqamətində tədbirlərin 
gücləndirilməsi. 

• Elmtutumlu məhsulların və texnologiyaların işlənilməsi və tətbiqi üçün texnopark və 
innovasiya zonaları yaradılması. 

• İnnovativ sahibkarlığın və biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın inkişafı üçün İnformasiya 
Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun fəaliyyətinin təşkili. 

• Uzunmüddətli dövr üçün əqli mülkiyyətə dair Milli Strategiyada və Dövlət Proqramında 
əksini tapan innovasiya potensialının inkişafına kömək. 

• Azərbaycanda yeni bilik və texnologiyaların istifadəsini, mənimsənilməsini və yayılmasını 
təmin edən milli innovasiya sisteminin formalaşdırılması”. 

Sənədə əsasən yüksək ixtisaslı mütəxəssislərə və elmi kadrlara artan tələbatın ödənilməsi 
məqsədi ilə ölkənin ali təhsil ocaqlarında təhsilin elmi tədqiqatlar və innovasiyalarla sıx 
inteqrasiyasına əlverişli mühit yaradılacaq, dünyanın qabaqcıl təhsil ocaqları ilə əlaqə 
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genişləndiriləcək, ölkədən kənara “beyin axını”nın qarşısının alınması üçün təsirli tədbirlər 
görüləcəkdir. Ali təhsil müəssisələrinin bilik və bacarığa malik mütəxəssis yetişdirməsinə və onların 
“təhsil-tədqiqat-innovasiya” mərkəzlərinə çevrilməsinə dəstək verən standartlar hazırlanıb tətbiq 
olunacaqdır 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2014-cü il 26 dekabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq 
edilmiş “Azərbaycan Respublikasında sənayenin inkişafına dair 2015-2020-ci illər üçün Dövlət 
Proqramı”nda qeyd edilir ki, innovasiyalar sənayenin rəqabət qabiliyyətinin artmasında xüsusi rol 
oynayır. Bu baxımdan özəl sektor tərəfindən həyata keçirilən araşdırma və inkişaf etdirmə 
fəaliyyətinin dəstəklənməsi böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu proses isə sənayenin kadr potensialının 
və elmi təminatının yaxşılaşdırılması ilə müşayiət olunur. Sənəddə qeyd edilir ki, sənayeyə dəstək 
tədbirləri digər tədbirlərlə yanaşı xüsusi iqtisadi zonalar, sənaye parkları və sənaye klasterlərinin 
yaradılması, regionlarda spesifik sektorlara xüsusi yanaşma, texnologiya transferi dəstəkləri və 
innovasiyaların təşviqini də əhatə edir 
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Məqalədə bazar münasibətləri şəraitində maliyyə sferasında risklərin meydana gəlməsi 
səbəblərini, qanunauyğunluqları və neqativ nəticələrini aşkar edilmişdir.Burada risklərin aşağı 
salınması və kompleks idarə edilməsi sahəsində dünya alimlərinin fikirləri araşdırılmışdır. 
Həmçinin maliyyə- kredit sferasında iqtisadi təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə müvafiq 
tövsiyyələrin irəli sürülmüşdür. 
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In the article the reasons of occurrence, regularity and negative consequences of financial 

risks in the conditions of market relations are revealed. Particular attention is paid to the research 

of world scientists in the field of reduction and integrated risk management. Also, relevant recom-

mendations are given in ensuring economic security in the financial and credit sphere. 
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Bir sıra iqtisadçılar iqtisadiyyatda qeyri-müəyyənliyi postkeynçilik konsepsiyası, makroiqtisadi 

əlaqələr və məcmui tələb, daha doğrusu məcmuu, tələbin məhdudluğu və ya kifayət qədər olmaması ilə 
əlaqələndirirlər. Başqa iqtisadi elmi məktəblərdən fərqli olaraq postkeynsçilik qeyrimsüəyyənlik 
probleminə onun azaldılması və nəticədə iqtisadi sistemlərdə stabilliyin, qaydaların təmin olunması 
baxımından yanaşır. Qeyd etmək lazımdır ki, Keyns öz əsərlərində müəyyənlik və qeyrimüəyyənlik 
probleminə yalnız iqtisadi sistemlər baxımından deyil, həm də biliyin, idrakın məhdudluğu baxımından 
da yanaşır. Lakin bir çox iqtisadçılar, o cümlədən R.Kennet bu cəhəti nəzərə almır və problemi yalnız 
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iqtisadi sfera ilə məhdudlaşdırır.[10, s.62] Əlbəttə, bu o demək deyildir ki, Keyns elmi idrakın 
məhdudluğunu təsdiq edən aqnosizmi konsepsiyasını müdafiə etmişdir. Müxtəlif iqtisadi sistemlər, 
iqtisadi sferalar qeyri-müəyyənlik dərəcəsi, səviyəsi ilə bir-birindən fərqlənirlər. Bu əvvəllər 
göstərdiyimiz kimi birinci növbədə iqtisadi systemlərin özlərinin təbiətindən, risk əmələgətirmə 
xarakterindən, digər tə- rəfdən isə hər hansı bir ölkənin dəyanətli antirisk tədbirlərini həyata keçirmək 
potensialı ilə əlaqədardır. Lakin müəllifin belə fikri ilə razı- laşmaq olmaz ki, əgər bir iqtisadi sistemdə 
qeyri-müəyyənlik varsa digərində mütləq mənada heç bir qeyri-müəyyənlik halları ola bilməz. İqtisadi 
sistemlərdə təkmil iqtisadi mexanizmlərin mövcudluğu və iqtisadi fəaliyyətin korreksiya edilməsi həmin 
qeyri-müəyyənliklərin, risklərin azaldılmasında mühüm vasitəsidir. Bir qayda olaraq qərb iqtisadi 
ədəbiyyatında bu problemi «pul iqtisadiyyatı» istiqamətində, Keynsin dediyi kimi real mübadilə 
istiqamətində öyrənilir. Əlbəttə, burada müəyyən həqiqət vardır. Çünki kapital iqtisadi sistemi daha çox 
pula, kapitallar, maliyyə barazı ilə bağlıdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, iqtisadi sistem yalnız pul 
iqtisadiyyatından ibarət deyildir. Bu baxımdan müasir dövrdə bəzi qərb mütəxəssisləri belə hesab edirlər 
ki, Forvard müqavilələri gələcək maddi və pul axınlarının müəyyənliklə işləməsini təmin edən mühüm 
mexanizmlərdən biridir. Əlbəttə, Forvard müqavilələrinin bu cəhətdən rolunu inkar etmək olmaz. 
Bununla yanaşı burada heç də pulu və onun funksiyalarını, o cümlə- dən dəyər ölçüsü funksiyasını 
yaddan çıxarmaq olmaz. Ona görə də müqavilə və pul problemi istər nəzəri və istərsə də praktiki 
baxımından vəhdət halında nəzərdən keçirilməlidir. Lakin postkeynsçiliyin müsbət cəhəti ilə yanaşı 
məhdud cəhəti ondan ibarətdir ki, burada dövlət tərəfirdən Forvard müqavilələrinin himayə edilməsi 
dövlətin başlıca öhdəliliyi kimi qiymətləndirilsə də bu proses inhisarçılıq və digər mənfi halların 
mövcudluğuna haqq qazanıldırıcı bir çərçivədə irəli sü- rülür. İqtisadi fəaliyyətin müxtəlif formalarında 
hökm sürən qeyrimüəyyənlik onunla əlaqədardır ki, iqtisadi sistemlər özünün fəaliyyəti prosesində 
çoxlu sayda şərtlərdən, səbəblərdən asılı vəziyyətə düşür. İqtisadi sistemin fəaliyyətinin asılı olduğu 
amillər bazar şəraitində məcmuu qeyri-müəyyənliklər sistemi kimi müəyyən olunur. 
Qeyrimüəyyənliklər zaman baxımından həm də retroperspektiv, cari və perspektiv qeyri-müəyyənliklər 
halında ola bilər. Qəbul edilən qərarların iqtisadi səmərəliliyinin qiymətləndirilməsində vaxt amilinin 
nəzərə alınması zərurəti onunla əlaqədardır ki, onlar istər səmərə, istərsə də xərclər baxımından zaman 
görə müxtəlif olurlar. Meydanagəlmə amillərinə görə qeyri-müəyyənliklər müəssisə və ya bütövlükdə 
hər hansı bir ölkənin iqtisadiyyatındakı əlverişsiz dəyişiklkilərlə əlaqədar olur. İqtisadi qeyri-
müəyyənliklərə aşağıdakı- lar aiddir: bazar tələbinin qeyri-müəyyənliyi; bazar qiymətlərinin qabaqcadan 
müəyyənt edilməsinin qeyri-müəyyənliyi; bazar təklifinin qeyri-müəyyənliyi; rəqiblərin fəaliyyəti 
haqqında kifayət qədər informasiyanın olmaması və s. Qeyri-müəyyənlik şəraitində risklərin 
təmərküzləşməsini tamamilə aradan qaldırmaq mümkün deyildir. Bəzən sahibkarlıq riskləri böyük 
problemlər yaradır, maliyyə əməliyyatlarının yol verilən həddini dəfələrlə keçir. Belə vəziyyət risklərin 
normativ qaydada limitləşdirilməsini tələb edir. Bir qayda olaraq risk normativləri firmadaxili miqyasda 
olur. Qeyd edək ki, 2008-ci il qlobal böhranından sonra belə normativlərin makroiqtisadi səviyyədə də 
müəyyən edilməsi riskləri makrosəviyyədə idarəolunma prinsiplərinə tabe etməyə imkan verərdi. Risk 

normativlərinin tətbiqi bütün hallarda deyil, risk mənbəyi və amillərinin dəqiq və konkret olaraq 
identifikasiyasından sonra həyata keçirildikdə daha effektli olur. Limitləşdirmə müxtəlif risklərin 
qarşılıqlı asılılığı və təsirinin idarə edilməsi kimi çox mürəkkəb 16 məsələlərlə bağlıdır. Qeyd edək ki, 
makroiqtisadi səviyyədə limitləş- dirmə prosesi bu risklərə dövlətin tənzimləmə akpektindən baxmağa 
imkan verə bilər. Bir çox ədəbiyyatlarda «qeyri-müəyyənlik» anlayışının müxtəlif halda izahına rast 
gəlinir. Fikrimizcə, qeyri-müəyyənlik – gələcəyin parametrləri haqqında müxtəlif səbəblər üzündən, 
daha dəqiq desək, qərarların yerinə yetirilmə şərtləri, o cümlədən onlarla əlaqədar xərclər və nəticələr 
haqqında tam olmayan və qeyri-dəqiq informasiyanın mövcudluğu ilə əlaqədar olaraq qeyri-dəqiq və 
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qeyri-tam bir proses və təsəvvürdür. Qərarların reallaşdırılması gedişində əlverişsiz situasiyalar və 
nəticələrin yaranması mümkünlüyü ilə əlaqədar qeyrimüəyyənlik risk anlayışı ilə xarakterizə edilir. 
Qeyri-müəyyənliklə risk arasındakı əlaqələrin xarakteri çoxcəhətli və mürəkkəb iqtisadi proseslərin 
qarşılıqlı təsirindən irəli gəlir. Lakin bu qarşılıqlı əlaqə və təsir mexanizmləri, istiqamətləri riskoloji 
baxımdan kifayət qədər öyrənilməmişdir. Risk və qeyri-müəyyənlik üzrə görkəmli mütəxəssis 
B.M.Qranaturov yazır: «Risk situasiyasını qeyri-müəyyənliyin bir nö- vü kimi səciyyələndirmək 
olar».[4, s.10] Əlbəttə, ehtimalı olan və müəyyən edilən risklər haqqında hardasa belə bir fikir yürütmək 
olar. Lakin belə bir variantda da riski qeyri-müəyyənliyin bir növü, halı kimi hesab etmək mübahisə 
obyekti olaraq qalır. Belə bir sual meydana çıxır: qeyri-müəyyənlik və risk birgə baş verir, yoxsa onlar 
arasında vaxt, zaman intervalı, fərqi vardır, mövcuddur? Zaman və məkan baxımından, habelə məzmun 
və struktur baxımından da fərqlər ola bilər. Əslində risk bir hadisə, həm də zərərli, təhlükəli hadisə 
kateqoriyasına daxildir. Həm də iqtisadi risk kateqoriyadır, kateqoriya, anlayış fəaliyyət ola bilməz. 
Riskləri yumşaltmaq, ya da idarəetmək fəaliyyət, təşkiletmə sferası ilə bağlı ola bilər və bu halda daha 
konkret risklər meydana çıxa bilər və ya bilməyə də bilər. Qəqibə də olsa V.M. Qranaturov risklərin 
xüsusiyyətlərini də özünəməxsus məzmunda anlayır. O, yazır: «Riskin aşağıdakı xüsusiyyətlərini 
göstərmkə olar: ziddiyyətlilik; alternativlik; qeyri-müəyyənlik».[4, s.21] Göründüyü kimi, müəllif qeyri-
müəyyənliyi bir tərəfdən riskin bir növü, digər tərəfdən isə xüsusiyyəti hesab edir. Alternativ məsələsinə 
gəldikdə isə onu demək lazımdır «alternativlik» anlayışı, xassəsi isə bizcə «riskin» atributu deyildir, 
ancaq onu qeyri-müəyyənliyi aradan qaldırma gedişində meydana çıxan hər hansı bir variantdır. 
Müəllifin riskin ziddiyyətli xassəsi, xüsusiyyəti haqqındakı fikri də dəqiq deyildir. Çünki, müəllif 
burada məntiqi qaydada gözlənildiyi kimi riskin ziddiyyətli təbiətindən danışarkən onu riskin mahiyyəti, 
təbiəti ilə deyil, risklərin idarə edilməsində meydana çıxan digər ziddiyyətli hallarla – doqmatizm, 

konservatizm, valyutarizm, psixoloji maneələri və s. izah edir. Risk və qeyri - müəyyənliyin iqtisadi 
fəaliyyət növləri, sferaları üzrə ümumi istiqamətləri ilə yanaşı konkret məzmunu da vardır. Lakin 
ümumi pozitiv istiqamət hər hansı bir iqtisadi fəaliyyətdə risk əmələgətirə biləcək daxili və xarici 
amilləri əvvəlcədən düzgün nəzərə alınmasıdır. Lakin bir çox iqtisadi ədəbiyyatlarda qeyri-
müəyyənliklə alverişsiz şərait və onların riskə, o cümlədən sahibkarlıq risklərinə təsiri eynimənalı 
qaydada izah edilmir. Məsələn, V.S.Stupakov və Q.T.Tokarenko sahibkarlıq mühitinin qeyri-
müəyyənliyinə aşağıdakıları daxil edirlər: informasiyaların qeyri tamlığı və qeyri səhihliyi; 
informasiyaların qəbul edilməsi və emalı üzrə menecerlərin qabiliyyə- tinin məhdudluğu; menecer 
fəaliyyətində təsadüfi, xoşagəlməz halların meydana çıxması; bazar iştirakçılarının qarşıdurması.[5,s. 9] 
Müəlliflərin dediklərində müəyyən həqiqət vardır. Lakin qeyri-müəyyənliyi yalnız menecerlərin işləmə, 
fəaliyyət qabiliyyət ilə əlaqələndirmək bir o qədər də düzgün deyildir. Qeyri-müəyyənlik,risk 
probleminə Nobel mükafatı laureantı F.X.Naytın da özünəməxsus yanaşması vardır. F.Nayt ölçülə bilən 
və ölçülə bilməyən qeyri-müəyyənliyi nəzərdən keçirərkən qeyd edir ki, ölçülə bilməyən-riskdir, ölçülə 
bilən qeyri – müəyyənlikdir. [6,s.225] Nayt sonra qeyd edir ki, «rasional məqsədyönlü fəaliyyət qeyri – 

müəyyənliyi minimuma endirir. Lakin biz isməməzdik ki, qeyri-müəyyənlik bizim həyatımızdan yox 
olsun». F.Nayt, bir sözlə, minimum qeyri-müəyyənliyin qalması, yüksək səviyyəli qeyri-müəyyənliyin 

qarşısının alınması tərəfdarıdır. Görünür, bu səbəbdən onun monoqrafiyasınla «həqiqi qeyri-
müəyyənlik», «fundamental qeyri-müəyyənlik», «effektli qeyri-müəyyənlik», «radikal qeyri-
müəyyənlik» ifadələri işlənir. Naytın risklə qeyri-müəyyənlik arasındakı fərqli cəhətlər haqqındakı 
fikirləri maraqlı və həm də ziddiyyətlidir. Digər tərəfdən isə o, risk və qeyri-müəyyənliyi müvafiq 
olaraq «obyektiv» və «subyektiv» ehtimal kimi qəbul edir. Sonra isə risklə qeyri-müəyyənlik arasındakı 
fərqi aşağıdakı kimi izah edir: riskdə qrup hadisələr ya aprior hesablamalar, ya da əvvəlki dövrlərin 
statistik hesablamaları əsasında məlum olur, qeyri-müəyyənlikdə isə təsadüflər qrupunu formalaşdırmaq 
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mümkün olmur. Müəllif həm də bəzi cəhətləri nəzərdən keçirrək əvvəlki fikrini təkzib edərək deyir: 
«Ölçülən risklə ölçülməyən qeyri-müəyyənlik arasında heç bir fərq yoxdur».[6,s.226] Bundan başqa, 
bizim fikrimizcə F.Nayt səhvən hesab edir ki, risklər yalnız aprior ehtimalla şərtləşir. Aprior ehtimal bir 
qayda olaraq eynicinsli hallarla bağlı olur. Demək olmaz ki, risklər yalnız eynicinsli hallar, hadisələrlə 
şərtləşir. Buna baxmayaraq, hələ indiyə qədər «risk anlayışı» ümumi qəbul olunan eyni mənalı anlayış 
kimi işlənib hazırlanmamışdır. Risk kateqoriyasının müəyyən edilməsinin bütün çoxsaylı yanaşmalarını 
üç əsas qrupda birləşdirmək olar. Birinci qrupa optimal idarəetmə nəzəriyyəsi ilə bağlıdır. Burada riskə 
insanın hər hansı bir məqsədə çatmasına istiqamətlənmiş istənilən şüurlu fəaliyyətinin xarakteristikası 
kimi baxılır. Burada subyektin fəaliyyətinə resursların məhdudluğu, informasiya qeyri-müəyyənliyi və 
subyektin məqsədə çatmaq üçün alternativ yolu seçmə imkanına malik olma şəraitində həyata 
keçirilməsi baxımından yanaşılır. Optimal idarəetmə nəzəriyyəsində əsas diqqət riskin aşağıdakı 
xassələrinin tədqiqinə yönəldilir: ümumilik, sistemlilik və dinamik ehtimal. Nəzərə almaq lazımdır ki, 
bu prosesə kompleks və sistemli yanaşma sadəcə idarəetmə metodu deyildir, həm də sistem ünsürlərinin 
vəhdətliyindən irəli gələn zəruriyyətdir. Maliyyə risklərinin risk formaları üzrə əlahiddə idarə edilməsi 
risk əmələ- gətirən amillərini müəyyən sferalar və obyektlər üzrə gedişini eyni qaydalı halda idarə 
etməyə imkan verə bilməz. Belə bir şəraitdə risklərin azaldılması, yumşaldılması üzrə tədbirlərin 
əlaqədəndirilməsi və həyata keçirilməsi də effektli olmur. Hesab edir ki, maliyyə risklərinin 
tənzimlənməsi nə klassik və nə də neoliberalizm modelindən irəli gələn menecment prinsiplərinə 
əsaslanmalıdır. Əks təqdirdə burada spantanlılıq, təsadüflük, qeyri mütəşəkkillik, qeyri səmərəlillik və 
qeyri sosiallıq özünə geniş yol aça bilər. Risk-menecment, risk-ideya, risk-elmilik, risk-rasionallıq 
özünə geniş yol açmalıdır. 

Maliyyə risklərinin sistemli təhlili ilk növbədə həmin riskləri əmələ gətirən amillər kompleksinin 
səbəb-nəticə əlaqələrini aşkara çıxarmadan ibarətdir. Ona görə də riski törədən səbəblər, amillər nəzəri-
metodoloji cəhətdən öyrənilməli və riskin xaos istiqamətində hərəkətinin qarşısı alınmalıdır. 
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Azərbayca Respublikasının ixrac əməliyyatlarında qeyri-neft məhsullarının ixracı vacib yer 

tutur. Qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin fərmanı əsaslı rol oynamışdır. Bu fərman 2016-2020-ci illəri əhatə edir. 
Bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur. Qeyri-neft məhsullarının ixracı xeyli artmışdır. 
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Export of non-oil products in the export operations of the Republic of Azerbaijan is an 

important place holds. The decree of the President of the Republic of Azerbaijan on additional 

measures to promote the export of non-oil products has played a substantial role. This decree 

covers 2016-2020. Great achievements in this area have been achieved. Export of non-oil products 

has significantly increased. 
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Qeyri-neft sektorunun inkişafı ölkənin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi üçün mühüm 
amillərdən biridir. Bunun nəticəsidir ki, son illər ərzində uğurla həyata keçirilmiş dövlət 
proqramları və bu sahədə görülən tədbirlər qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafına, sahibkarlıq 
mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına, investisiya qoyuluşunun artmasına, yeni müəssisələrin və iş 
yerlərinin açılmasına təkan vermişdir. 

2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında istehsal olunan qeyri-neft məhsullarının 
ixracının təşviqi istiqamətində əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq Azərbaycan 
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Respublikasının ərazisində istehsal olunan və istehsal prosesində istifadə olunan yerli 
komponentlərin və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaradılan qeyri-neft məhsullarının 
dəyərinin xüsusi çəkisindən, habelə ixrac olunan həmin məhsulların növündən asılı olaraq, 
Azərbaycan Respublikasının ərazisində qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə 
dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqi ödənilməsi qərara alınmışdır. Ödəniləcək ixrac 
təşviqinin baza məbləği ixrac əməliyyatlarına görə faktiki ixrac olunmuş malın ixrac gömrük 
bəyannaməsində nəzərdə tutulan gömrük dəyərinin 3 (üç) faizini təşkil etdiyi müəyyən edilmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti “Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan 
şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi qaydası”nı, “İxrac təşviqi şamil olunacaq qeyri-neft 

məhsullarının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə siyahısı”nı və “Məhsulların 
növündən asılı olaraq ixrac təşviqinin baza məbləğinə tətbiq olunacaq əmsalları” Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti ilə razılaşdırmaqla bir ay müddətində müəyyən etmişdir. Nəzərdə 
tutulan ixrac təşviqinin ödənilməsi üçün cari ilin dövlət büdcəsində və 2017-2020-ci illərin dövlət 
büdcəsində zəruri vəsaitin nəzərdə tutulması təmin edilmişdir. 

Nazirlər Kabineti “Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin 
ödənilməsi Qaydası”nın, “İxrac təşviqi şamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi 
fəaliyyətin mal nomenklaturası üzrə Siyahısı”nın və “Məhsulların növündən asılı olaraq ixrac 
təşviqinin baza məbləğinə tətbiq olunacaq Əmsallar”ın təsdiq edilməsi haqqında qərar qəbul edib. 

Qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslərə ixrac təşviqinin ödənilməsi qaydası 
sözügedən şəxslərə dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ixrac təşviqinin ödənilməsi qaydasını 
tənzimləyir. 

İxrac təşviqinin baza məbləği ixrac əməliyyatlarına görə faktiki ixrac olunmuş malın ixrac 
gömrük bəyannaməsində nəzərdə tutulan gömrük dəyərinin 3 (üç) faizini təşkil edir. İxrac olunan 
qeyri-neft məhsullarının Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal olunan və istehsal 
prosesində istifadə edilən yerli komponentlərin və Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaradılan 
qeyri-neft məhsullarının dəyərinin xüsusi çəkisi mənşə sertifikatı əsasında müəyyən olunur və ixrac 
təşviqi Azərbaycan Respublikası mənşəli mallara şamil edilir. 

İxrac təşviqinin məbləği ixrac təşviqinin baza məbləğinə ixrac olunan qeyri-neft məhsullarının 
növündən asılı olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən 
əmsallar tətbiq olunmaqla hesablanır və ödənilir. 

İxrac təşviqi idxal edilərək, sərbəst dövriyyəyə buraxılan xarici ölkə mənşəli malların ixracına, 
tranzit xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən malların Azərbaycan Respublikasının 
ərazisindən çıxarılmasına, sərhədyanı ticarət çərçivəsində malların satışına, Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində yaradılmış rüsumsuz ticarət mağazalarında malların satılmasına, 
malların əvəzsiz (haqqı ödənilmədən) ixracına, daxildə emal və xaricdə emal xüsusi gömrük 
prosedurları çərçivəsində malların ixracına, təkrar ixrac gömrük proseduru və müvəqqəti idxal 
xüsusi gömrük proseduru altında yerləşdirilən xarici malların ixracına, malların Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində yaradılmış sərbəst zonalara və xüsusi iqtisadi zonalara satışına, barter 
əməliyyatları çərçivəsində malların ixracına, sərbəst zonalarda, xüsusi iqtisadi zonalarda, sənaye və 
ya texnologiyalar parklarında istehsal olunmuş malların ixracına, bu Qaydanın qüvvəyə 
minməsindən əvvəl həyata keçirilən faktiki ixrac əməliyyatlarına, dövlət mülkiyyətində olan və 
səhmlərinin (paylarının) nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslərə, gömrük təmsilçiliyi 
fəaliyyətini həyata keçirən şəxslərə (gömrük təmsilçisi və gömrük brokeri) faktiki ixrac 
əməliyyatlarının həyata keçirildiyi tarixdən 180 gündən sonra müraciət edən şəxslərə tətbiq edilmir. 

İxrac təşviqi şamil olunacaq qeyri-neft məhsullarının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal 
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nomenklaturası üzrə sıyahısına təbii bal, qurudulmuş meyvələr, xurma, nar, unlu qənnadı 
məmulatları, o cümlədən paxlava, şəkərbura kimi şərq şirniyyatları, sirkə və ya sirkə turşusu ilə 
konservləşdirilmiş tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq, sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya 
konservləşdirilmiş pomidor, sirkəsiz və ya sirkə turşusuz hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş, 
dondurulmamış digər tərəvəzlər, şəkər vasitəsilə konservləşdirilmiş tərəvəz, meyvə, qoz-fındıq, 
cemlər, mürəbbələr, meyvə jelesi, marmeladlar, meyvə və ya qoz-fındıq püresi, meyvə və ya qoz-

fındıq pastası, başqa üsulla hazırlanmış və ya konservləşdirilmiş meyvələr və qoz-fındıq, o 
cümlədən qablaşdırılmış qoz, fındıq və badam, meyvə və tərəvəz şirələri, o cümlədən nar şirəsi, 
souslar və ədviyyatlar, həmçinin təbii və ya süni mineral sular, qazlı sular, alkoqolsuz içkilər, təbii 
üzüm şərabları və üzüm suslosu, vermutlar və bitki və ya aromatik ekstraktların əlavəsi ilə digər 
təbii üzüm şərabları, konyak, brendi, likörlər və digər spirtli içkilər, üzüm şərablarının distillatları 
daxildir. 

Siyahıda, eləcə də Naftalan mazı, təbii dəridən geyim əşyaları və digər məmulatlar, ipək 
parçalar, əllə toxunmuş xovlu xalçalar, əllə toxunmuş xovsuz xalçalar, pambıq ipliyindən geyim 
əşyaları, ləvazimatları və digər hazır toxuculuq məmulatları, üstü təbii dəridən olan ayaqqabılar var. 

Bu qərar 2016-cı il mart ayının 1-dən etibarən tətbiq edilir və 2020-ci il 31 dekabr tarixinədək 
qüvvədədir. 

Azərbaycanın ixrac və investisiya imkanlarının təşviqi, yerli şirkətlərin biznes əlaqələrinin 
daha da genişləndirilməsi və ölkə iqtisadiyyatına investisiya qoyuluşunun təbliği məqsədilə 
Azərbaycanda və xarici ölkələrdə 2017-ci ildə 251 tədbir və ikitərəfli görüşlər təşkil olunub, 14 
sahəvi assosiasiya yaradılıb. 

İxrac təşviqinin ödənilməsi qaydalarının, kiçik və orta sahibkarların gömrük və maliyyə 
sahələrində bilik və bacarıqlarının artırılımasına dair təlim seminarları təşkil edilib, beynəlxalq və 
yerli tədbirlərdə Azərbaycanın biznes və investisiya imkanlarına dair təqdimatlar keçirilib. 

Ötən il daha 11 ölkənin müxtəlif təşkilatları ilə əməkdaşlığa dair 14 Anlaşma Memorandumu 
imzalanıb. 2017-ci ildə İxracatçılar klubunun 10 iclası keçirilib, 160-dan çox şirkətə ixrac üzrə fərdi 
qaydada xidmətlər göstərilib, sahibkarlıq subyektlərinə 2,9 milyon manat məbləğində ixrac təşviqi 
ödənilib. Ümumilikdə isə indiyədək bu istiqamətdə sahibkarlara 3,6 milyon manat ödənilib. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2016-cı ilin 5 oktyabr tarixində 
yerli qeyri-neft məhsullarının “Made in Azerbaijan” adı altında xarici bazarlarda genişmiqyaslı 
təbliğini nəzərdə tutan Fərman imzaladı. Bu Fərman “Made in Azerbaijan” brendinin ölkə xaricində 
tanıdılması və ixracın stimullaşdırılması məqsədilə 9 fərqli mexanizmi – dəstək tədbirini əhatə 
edir.Dəstək tədbirlərindən asılı olaraq onların həyata keçirilməsi ilə bağlı xərclər tam və ya qismən 
dövlət büdcəsi hesabına qarşılanır.Azərbaycan mənşəli qeyri-neft məhsullarının ixracı ilə məşğul 
olan hər bir ixracatçı bu dəstək tədbirlərinə müraciət etmək hüququna sahibdir. Dəstək tədbirlərinə 
daxildir: İxrac missiyaları, Bazar araşdırması, Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda vahid ölkə stendi 
ilə iştirak, Beynəlxalq sərgi və yarmarkalarda fərdi qaydada iştirak, Dövlət mülkiyyətində olan və 
ya səhmlərin nəzarət zərfi dövlətə məxsus olan hüquqi şəxslər vasitəsilə “Made in Azerbaijan” 

brendinin təşviqi, Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən mağazalarda və “Duty Free”lərdə “Made in 

Azerbaijan” rəflərinin təşkili, Xarici ölkələrin ictimai yerlərində və beynəlxalq KİV-də təbliğat, 
Xarici ölkələrdə sertifikat və patentlərin alınması, Tədqiqat-inkişaf proqram və layihələri. 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac İcmalı”nın 2018-ci ilin 

yanvar ayı üçün sayında göstərilir ki, 2017-ci il ərzində qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 1 milyard 538 

milyon ABŞ dolları təşkil edib. Nəticədə 2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə qeyri-neft sektoru 

üzrə ixrac 24 faiz artıb. Qeyd edilən müddətdə ixrac əməliyyatlarında 1923 subyekt iştirak edib. 
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Dövlət Gömrük Komitəsinin məlumatına əsasən 2017-ci il ərzində ən çox qeyri-neft məhsullarımız 
Rusiya Federasiyasına ixrac edilib (553 milyon ABŞ dolları). 

2017-ci il ərzində ixrac olunan qeyri-neft sektoru məhsulları arasında pomidor (tomat) birinci 

olub (151.6 milyon ABŞ dolları). Bu siyahıda ikinci yeri qızıl (125.4 milyon ABŞ dolları), 
üçüncü yeri isə qabığı təmizlənmiş meşə fındığı (114.5 milyon ABŞ dolları) tutub. 

Ümumiyyətlə isə ötən il ərzində meyvə-tərəvəz ixracı 503 milyon, alüminium və ondan 
hazırlanan məmulatların ixracı 118 milyon, plastmassa və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 
101 milyon, qara metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 83 milyon, kimya sənayesi 
məhsullarının ixracı 80 milyon, pambığın ixracı 52 milyon, elektrik enerjisinin ixracı 51 milyon, 
şəkərin ixracı 39 milyon, çayın ixracı 10 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 

2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə pambığın ixracı 2.1 dəfə, elektrik enerjisinin ixracı 80 
faiz, tütün və tütünün sənaye əvəzedicilərinin ixracı 72 faiz, çayın ixracı 66 faiz, kimya sənayesi 
məhsullarının ixracı 42 faiz, meyvə-tərəvəzin ixracı 35 faiz, alüminium və ondan hazırlanan 
məmulatların ixracı 20 faiz, spirtli və spirtsiz içkilərin ixracı 17 faiz, plastmassa və onlardan 
hazırlanan məmulatların ixracı 2 faiz artıb. 

2016-cı illə müqayisədə 2017-ci ildə Azərbaycandan ixrac olunun malların çeşidi də 9 faiz 
çoxalıb. 

“İxrac İcmalı”nın bu sayında qeyri-neft sektoru üzrə əsas ixracatçı şirkətlərin reytinqi verilib. 
2017-ci ildə qeyri-neft sektoru üzrə qeyri-dövlət ixracatçı şirkətlərin siyahısında ilk onluqda 
“Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkəti”nin Azərbaycan Respublikasındakı 
nümayəndəliyi (83,4 mln $), “Baku Steel Company” MMC (60 mln $), “Azərbaycan Şəkər 
İstehsalat Birliyi” MMC (40.2 mln $), “Sun Food” MMC (28.5 mln $), “MKT İstehsalat 
Kommersiya” MMC (27.8 mln $), "Aqrodoctor" MMC (26.1 mln $), "VN Food Export Import 

Company" MMC (23.8 mln $), "Azagroeksport 2017" MMC ( 23.3 mln $), “Food Export Şəmkir” 

MMC (20.2 mln $) və “Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət LTD” MMC (19.6 mln $) təmsil 
olunub. 

Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlətə məxsus şirkətlərin 
siyahısında isə ilk onluqda ARDNŞ-in “Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi” (155 mln $), 

“Det-al Alüminium” MMC (103.5 mln $), “Azergold” QS (77.3 mln $), “Azərenerji” ASC ( 50 mln 

$), “SOCAR Methanol” MMC (43 mln $), “Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı” ASC 

(32.3 mln $), “Geofizika və Geologiya İdarəsi” (3.7 mln $), "Azərbaycan Hava Yolları" QSC (1.7 
mln $), “Naxçıvan MR Dövlət Energetika Xidməti”(1.2 mln $) və “Suraxanı Maşınqayırma Zavodu 
Törəmə” ASC (0.76 mln $) təmsil olunublar. 

“İxrac İcmalı”ndə həm də xidmət ixracına yer ayrılıb. Göstərilib ki, “Azərkosmos” ASC 

dünyanın 20-dən çox ölkəsinə peyk xidmətləri ixrac etməkdədir. 2017-ci ilə olan məlumata görə, 
peyk telekommunikasiya xidmətlərininin (Azerspace-1) ixracından 14 milyon ABŞ dolları, optik 
peyk xidmətlərinin (Azersky) ixracından isə 9 milyon ABŞ dolları gəlir əldə edib. 
Ümumilikdə “Azərkosmos” ASC tərəfindən 2017-ci ildə 23 milyon ABŞ dolları dəyərindən xidmət 
ixracı həyata keçirilib. 

“İxrac İcmalı”nda 2017-ci il ərzində Azexport.az portalına daxil olan ixrac sifarişləri barədə də 
məlumat verilib. Göstərilib ki, 2017-ci il ərzində Azexport.az portalına dünyanın 74 ölkəsindən 475 
milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac sifarişləri daxil olub. Azexport.az portalına 2017-ci ilin 

dekabr ayında daxil olan ixrac sifarişlərinin dəyəri isə 30.4 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 
Həmçinin “İxrac İcmalı”nda “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzində gömrük bəyannaməsinin 

də doldurulması, 2017-ci ildə ixracatçılara ixrac təşviqinin ödənilməsi, yerli şirkətlərin ixracla bağlı 
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beynəlxalq sertifikat almasına dövlət dəstəyinin verilməsi, Azərbaycan ərazisinə alıcı missiyaları 
təşkil olunması, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ixracı imkanları ilə bağlı araşdırma aparması və s. 
məsələlər barədə də məlumatlar verilib. 

“İxrac İcmalı”nın məqsədi sahibkarları ixracla bağlı maarifləndirməyə, yerli malların ənənəvi 
və yeni bazarlara çıxarılması imkanlarını artırmağa və beynəlxalq bazarlara inteqrasiya prosesini 
sürətləndirməyə xidmət edir. 

2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 37 faiz artıb 

Azexport.az portalına cari ilin fevral ayında 37,6 milyon ABŞ dolları dəyərində ixrac sifarişi 
daxil olub. 

İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac İcmalı”nın 2018-ci ilin mart 

ayı üçün sayında göstərilir ki, 2018-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində qeyri-neft sektoru üzrə 
ixrac 241,7 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2017-cı ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə cari ilin 
yanvar - fevral ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixrac 37,4 faiz artıb. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən, cari ilin yanvar-fevral aylarında ən çox 
qeyri-neft məhsullarımız Rusiya Federasiyasına ixrac edilib. Belə ki, yanvar-fevral ayı ərzində 
Rusiyaya 67,8 milyon, Türkiyəyə 65,4 milyon, İsveçrəyə 25,6 milyon, Gürcüstana 17,4 milyon və 
Çinə 7,6 milyon ABŞ dolları dəyərində qeyri-neft sektoruna aid mal ixrac olunub. 

2018-ci ilin yanvar-fevral ayları ərzində ixrac olunan qeyri-neft sektoru məhsulları arasında 
qızıl birinci yerdə qərarlaşıb (24,4 milyon ABŞ dolları). Bu siyahıda ikinci yeri elektrik enerjisi 

(20,3 milyon ABŞ dolları), üçüncü yeri isə xurma (19 milyon ABŞ dolları) tutub. 
Ümumiyyətlə isə yanvar-fevral ayları ərzində meyvə-tərəvəz ixracı 58,4 milyon, plastmassa və 

onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 23,9 milyon, alüminium və ondan hazırlanan məmulatların 
ixracı 20,7 milyon, elektrik enerjisinin ixracı 20,3 milyon, qara metallar və onlardan hazırlanan 
məmulatların ixracı 9,7 milyon, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 6.6 milyon ABŞ dolları olub. 

2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında elektrik 
enerjisinin ixracı 5,9 dəfə, meyvə-tərəvəzin ixracı 50,9 faiz, pambıq ipliyi ixracı 43,4 faiz, qara 
metallar və onlardan hazırlanan məmulatların ixracı 14,8 faiz, kimya sənayesi məhsullarının ixracı 
7,2 faiz artıb. 

Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən cari ilin fevral ayında isə qeyri-neft sektoru 

üzrə ixrac 119 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 2018-ci ilin fevral ayında ən çox qeyri-neft sektoruna 

aid mal Türkiyəyə ixrac edilib(42,3 milyon ABŞ dolları). 
2018-ci ilin fevral ayında qeyri-neft sektoru üzrə ixracda birinciliyə elektrik enerjisi sahiblənib 

(17,7 milyon ABŞ dolları). Bu siyahıda ikinci yeri xüsusi kütləsi 0,94-dən az olan ilkin formalı 
polietilen (8,8 milyon ABŞ dolları), üçüncü yeri isə qızıl (19 milyon ABŞ dolları) tutub. 

“İxrac İcmalı”nın mart sayında qeyri-neft sektoru üzrə əsas ixracatçı şirkətlərin reytinqi verilib. 
2018-ci ilin yanvar - fevral aylarında qeyri-neft sektoru üzrə qeyri-dövlət ixracatçı şirkətlərin 
siyahısında ilk onluqda “Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkəti”nin 

Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi,“Aqrodoctor" MMC, "MKT İstehsalat Kommersiya" 
MMC, "Baku Steel Company" MMC, “Qlaf Drillinq Saplay FZE” şirkətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı Filialı, “CTS-Agro” MMC, Ram Beynəlxalq Nəqliyyat və Ticarət LTD" MMC, 
"Food export Şəmkir", “İlham-M” MMC, "Sun Food" MMC təmsil olunub. 

Qeyri-neft sektoru üzrə ixrac əməliyyatlarında iştirak edən dövlətə məxsus şirkətlərin 
siyahısında isə 8 şirkət təmsil olunur. Bu siyahıda adı olan və yanvar-fevral aylarında 100 min ABŞ 
dollarından çox ixrac əməliyyatı həyata keçirən şirkətlər aşağıdakılardır: ARDNŞ-in “Marketinq və 
İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi”, "Azərenerji" ASC, "Det-al Alüminium" MMC, "Azergold" QSC, 
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"Azərbaycan Hava Yolları" QSC, "Ərzaq Məhsullarının Tədarükü və Təchizatı" ASC, "Azərbaycan 
Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC və "Suraxanı Maşınqayırma Zavodu Törəmə" ASC. 

“İxrac İcmalı”nda həm də xidmət ixracına yer ayrılıb. Göstərilib ki, 2018-ci ilin yanvar-fevral 

aylarında “Azərkosmos” ASC tərəfindən dünyanın 17 ölkəsinə peyk və telekommunikasiya 
xidmətləri ixrac edilib. Cari ilin ilk 2 ayında “Azərkosmos” ASC peyk və telekommunikasiya 
xidmətlərinin ixracından 2,3 milyon ABŞ dolları məbləğində gəlir əldə edib. “Azərkosmos” ASC-

nin xidmət ixracından əldə etdiyi gəlir onun ümumi gəlirlərinin 79 faizini təşkil edib. 
“Azərkosmos” ASC-nin 2018-ci ilin yanvar-fevral aylarında xidmət ixracı həyata keçirdiyi 

əsas ölkələr Fransa, BƏƏ, Almaniya, Gürcüstan, Çin, Misir, Qırğızıstan, Kipr, CAR, Birləşmiş 
Krallıq, Ukrayna və digərləridir. 

“İxrac İcmalı”nda məlumat verilib ki, 2018-ci ilin yanvar ayı ərzində Azərbaycana dünyanın 
138 ölkəsindən 186,2 min və ya ötən ilin eyni ayı ilə müqayisədə 16,4 faiz çox əcnəbi və 
vətəndaşlığı olmayan şəxs gəlib. Ölkəmizə gələn xarici vətəndaşların sayında baş verən artım həm 
də onların xərcləmələrində, özünü büruzə verib. Belə ki, 2017-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 
2018-ci ilin yanvar ayında Azərbaycana gələn xarici vətəndaşların bank kartları vasitəsi ilə 
apardıqları əməliyyatların dəyəri 15 faiz artaraq 99,8 milyon manat təşkil edib. 

“İxrac İcmalı”nda 2018-ci ilin fevral ayı ərzində Azexport.az portalına daxil olan ixrac 
sifarişləri barədə də məlumat verilib. Göstərilib ki, 2018-ci ilin fevral ayı ərzində Azexport.az 
portalına 37,6 milyon ABŞ dolları məbləğində ixrac sifarişləri daxil olub. Ümumilikdə isə 2017-ci 

ilin yanvar ayından 2018-ci ilin 28 fevral tarixinə kimi Azexport.az portalına dünyanın 81 
ölkəsindən daxil olan ixrac sifarişlərinin dəyəri 594,1 milyon ABŞ dolları təşkil edib. 

Daxil olan sifarişləri məhsullar üzrə təhlil etdikdə məlum olub ki, cari ilin fevral ayında ən çox 
ixrac sifarişi şərab, findıq ləpəsi, çay, xurma, alma, nar şirəsi, çiyələk, ipək xalça, biyan kökü, 

zəfəran, göbələk, qənnadi məhsulları, meyvə tamlı süd, şəkər tozu, toyuq yumurtası, kərə yaği, süd 
məhsulları, tibbi tənzif, tikinti kərpici, yataq dəsti, konserviləşdirilmiş ət, buğda unu və s. mallara 
olub. 

Həmçinin “İxrac İcmalı”nda Azexport.az portalının Rusiyaya mal ixrac edən sahibkarlar üçün 
yaratdığı yeni imkanlar, sahibkarlara sərbəst satış sertifikatının verilməsi, Kənd Təsərrüfatı 
Nazirliyinin at və at əti ixracı ilə bağlı apardığı araşdırma, “Bir Pəncərə” İxraca Dəstək Mərkəzinin 
sahibkarlara göstərdiyi xidmətlər və s. məsələlər barədə də məlumatlar verilib. 

“İxrac İcmalı”nın məqsədi sahibkarları ixracla bağlı maarifləndirməyə, yerli malların ənənəvi 
və yeni bazarlara çıxarılması imkanlarını artırmağa və beynəlxalq bazarlara inteqrasiya prosesini 

sürətləndirməkdir. 
Belə bir nəticəyə gəlmək olar ki, 2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında istehsal 

olunan qeyri-neft məhsullarının ixracının təşviqi istiqamətində əlavə tədbirlərin həyata keçirilməsi 
məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 1 mart tarixli 811 nömrəli Fərmanı 
Respublikamızda qeyri-neft sektorunun inkişafına böyük təkan vermişdir. Qeyri-neft sektorunun 

inkişafı ölkə iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə gətirib çıxarmışdır. Belə olduqda iqtisadiyyatın 
neftdən asılılığı azalmışdır. 
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İqtisadi böhran nədir? 
İqtisadi böhran bir ölkədə siyasi və ya iqtisadi səbəblərdən meydana gələn və ölkənin ümumi 

iqtisadi quruluşunu sarsıdan proseslərdir. İqtisadiyyatda böhran adətən rifah dönəminin arxasınca 
gəlir. İqtisadi böhranın başlıca göstəriciləri kimi iqtisadiyyatda yüksəliş hərəkətlərinin yerini 
qəfildən enmə hərəkətləri alır. Bu zaman qiymətlər düşər, istehsal və gəlir daralar, bunlara işsizlik 
və iflaslar yoldaşlıq edər, birjalar çökər. 

Dünyada bir çox iqtisadi böhranlar olub. Lakin ilk böyük iqtisadi böhran 1929-cu ildə baş 
verib. Bu böhran əsasən, ABŞ-da başlamış sonra isə Avropanı bürümüş və əsasən də sənayeləşmiş 
ölkələri əhatə etmişdir. Böhranın səbəbləri kimi aşağıdakıları göstərə bilərik: 

Birinci Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ-da kiçik firmalar birləşdi və ABŞ-da həmin dövrdə 
200 holdinq mövcud idi ki, bu da ümumi ABŞ iqtisadiyyatının 50%-ni təşkil edirdi. Bu böyüklükdə 
firmaların olması birinin çətin vəziyyətə düşməsi digərlərinin də həmin çətinliyə düşməsinə şərait 
yaradır. 

Bankçılıq sektorunu tənzimləyəcək qanunların olmaması, şirkət təcrübəsinin az olması, ABŞ-ın 
Avropa ölkələrinə kredit verməsi və onu geri ala bilməməsi. 

New York birjası 21 oktyabr 1929-cu ildə çökdü və böhran rəsmən başladı. Böhranın digər 
ölkələrə və regionlara yayılma nisbəti həmin region və ölkələrin ABŞ-la əlaqələrindən asılı 
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olmuşdur. 
Böhran daha çox sənayeləşmiş ölkələrə ziyan vurdu. 50 milyon insan işsiz qaldı, ticarət və 

istehsalın miqdarı yarı-yarıya enmişdir. ABŞ-da 4000 bank iflas etmişdir. Böhran 10 il davam etmiş 
və böhranda ən çox zərər mədən sənayesinə dəymişdir. İqtisadi böhrandan çıxan ilk ölkə isə Al-

maniya olmuşdur. 
2007-ci ilin ortalarında özünü hiss etdirən və 2008-2009-cu illərdə şiddətlənən iqtisadi böhran 

ABŞ-dan başlayaraq dalğalar halında bir çox ölkələrə yayılmışdır. ABŞ-da başlayan qlobal iqtisadi 
böhranın təməlində ipoteka krediti ilə bağlı problemlər dayanırdı. Böhranın başlanğıc nöqtəsi ABŞ-

da vətəndaşın normal gəliri ilə satın ala biləcəyindən daha çox mənzil inşa edilməsi və mənzil 
qiymətlərinin çox şişirdilməsi idi. Maliyyə strukturlarında yetərli yoxlamaların olmaması və 
müştərilərin aldığı kreditləri geri ödəməməsindən,iqtisadi böhran baş verdi deyə bilərik. ABŞ 
iqtisadiyyatının 2001-ci ildə durğunluğa girməsi və 11 sentyabr hadisələrinin baş verməsi istehlakçı 
və investorların iqtisadiyyata olan inamını itirməsi ABŞ Mərkəzi Bankının qısa müddətli faiz 
dərəcələrini 6.5%-dən 1.75%-ə qədər endirməsinə səbəb olmuşdur. Faiz endirildikdən sonra canlan-

an iqtisadiyyat 2003-2005-ci illər arası yüksək kar artışı yaratmışdır. Bu vəziyyət aşağı faizli asan 
borclanmaya imkan yaratmaqla bərabər, istehlakçı kreditlərinin yüksək səviyyədə artmasına səbəb 
olmuşdur. 2002-2005-ci illərdə tətbiq edilən neqativ real faiz dərəcələri ucuz pul və asan kredit 
strategiyaları nəticəsində qiymətlər yüksək dərəcədə artmışdır. 

2008-ci ilin 4-cü rübü ərzində dünya iqtisadiyyatı zəifləməyə başladıqca neftə tələb də 
azalmağa başladı. Bunu görən spekulyantlar pullarını itirməmək üçün investisiya obyekti kimi 
aldıqları nefti satmağa başladılar və bu 2009-cu ilin iki ayı ərzində neftin qiymətinin birdən-birə 
$150-dən $38-ə düşməsinə səbəb oldu. Nəticədə, bu neft gəlirlərindən asılı olan bir çox ölkələrin, o 
cümlədən Azərbaycanın da neft ixracı gəlirlərinin kəskin azalmasına gətirib çıxartdı. 

 

İqtisadi tənzimlənmə nədir? 
İqtisadi islahatları tənzimləmək məqsədilə 34 qanun, o sıradan dövlət əmlakının 

özəlləşdirilməsi haqqında, banklar və bank fəaliyyəti haqqında (ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatına 
uyğun bank sisteminin yaradılması üçün bütün lazımlı qanunlar qəbul edilmişdi), mülkiyyət 
haqqında, xarici investisiyaların qorunması haqqında, icarə haqqında, torpaq vergisi haqqında, 
aksizlər haqqında qanunlar qəbul edildi. Ticarətin liberallaşdırılması, dövlət ticarət müəssisələrinin 
kommersiyalaşdırılması, yarımçıq qalmış tikililərin icarəyə verilməsi haqqında, xırda sahibkarlığa 
kömək və onun inkişaf etdirilməsi haqqında prezident fərmanları qəbul edildi. Bundan başqa, 
özəlləşdirmə, sahibkarlığa yardım, fermer təsərrüfatının, emal sənayesinin inkişafı haqqında dövlət 
proqramları hazırlandı. Beləliklə, respublikada iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi üçün hüquqi 
baza yaradıldı və bu yöndə ilkin addımlar atılmağa başlandı. Qısa müddətdə respublikada minlərlə 
xüsusi müəssisə, onlarca müstəqil bank (o sıradan xarici ortaqların iştirakı ilə) fəaliyyətə başladı, 
kənddə 17 mindən artıq sərbəst icarə kollektivi yaradıldı, özəlləşdirmə proqramının ilkin mərhələsi 
kimi taksilərin və yaşayış evlərinin özəlləşdirilməsinə başlanıldı. Hazırlanan müqavilələrə əsasən 
ABŞ, İngiltərə, Norveç və Türkiyənin neft şirkətlərinin respublikamızın neft sənayesinə 10 milyard 
dollara yaxın sərmayə qoyması gözlənilirdi. 

• «Azərbaycan iqtisadiyyatı» nəzəri elmdir. Ona görə də o dövlətimizin iqtisadi həyatı bağlı 
olan bütün iqtisadi problemləri nəzəri cəhətdən dərindən öyrənməli, əsas prinsipləri və iqtisadi 
qanunauyğunluqları aşkara çıxarmalıdır. Məhz milli iqtisadiyyatımız haqqmda əsas iqtisadi biliklər 
bu zaman formalaşır, sistemli şəkil ahr. Bu zaman millətin iqtisadi şüuru və iqtisadi təfəkkürü for-

malaşır. Bu prosesdə əhalinin müəyyən qrupu deyil, bütün vətəndaşlar iştirak etməlidir. 
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• «Azərbaycan iqtisadiyyatı» elminin ikinci funksiyası 
• Beləliklə, hər bir iqtisad elmi ümummilli problemlərin həlimdə, ümumi daxili, ümumi milli 

məhsulun istehsa- İmda, dövlətin gəlirlərinin formalaşmasmda və bütövlükdə Azərbaycan xalqının 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsində iqtisadi qanunlarmm obyektiv xarakterinin dərk edilməsində, 
onlardan düzgün istifadə edilməsində böyük rol oynaya büər. Qarşıda duran bu böyük və şərəfli 
vəzifənin həyata keçirilməsində fundamental, müstəqil elm kimi «Azərbaycan iqtisadiyyatı» 
konkret iqtisad elm sahələrini nəzəri biliklə silahlandırmalı, onlar üçün mayak rolu olmasidir 

 

Azərbaycan qolbal iqtisadiyyati 
Azərbaycan Respublikası 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra iqtisadi sa-

hədə öz suveren hüquqlarını gerçəkləşdirməyə və müstəqil siyasət aparmağa başlamışdır. Bu 
siyasətin başlıca istiqamətlərini müxtəlif mülkiyyət formaları əsasında yaradılan iqtisadi sistem, 
bazar iqtisadiyyatına keçid və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya təşkil etmişdir. 

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 Dö-

vlət müstəqilliyinin bərpasından sonra ötən qısa tarixi dövr ərzində Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti və gərgin fəaliyyəti nəticəsində, ağır ilkin şərtlərə bax-

mayaraq, 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 neftinin dünya bazarlarına çıxarılması üçün 1996-cı ildə Bakı-Novorossiysk, 1999-

cu ildə isə Bakı-Supsa ixrac neft kəmərlərinin istismara verilməsinə və Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas 
ixrac neft kəmərinin inşası ilə bağlı sazişin imzalanmasına, beləliklə də ixrac marşrutlarının diversi-

fikasiyasına nail olundu. 
Qlobal maliyə böhrani nədir? Qlobal maliyyə böhranının neqativ təsirlərini azaltmaq və eləcə 

də ölkədə dayanaqlı inkişafı qorumaq üçün anti-böhran tədbirlərinin həyata keçirilməsi vacibdir. 
Anti-böhran tədbirləri hər bir ölkənin iqtisadiyyatının yerli xüsusiyyətlərindən asılı olaraq həyata 
keçirilməlidir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Avropa Birliyi ölkələrində hazırlanan anti-böhran 

proqramları mahiyyətcə bir-birlərindən fərqlənirlər. Amma bununla yanaşı, dəmək olar, bütün ant-
böhran proqramları məhz dövlətin müdaxiləsinin artırılmasını təşviq edirlər. Xatırladaq ki, ötən 
əsrin 30-cu illərində Qərbdə baş verən durğunluqdan çıxış yolu da məhz dövlət müdaxiləsinin 
artırılması oldu. O zaman Keyns dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini stimullaşdıran 5 funksiya 
müəyyənləşdirmişdir. Böhran illərində dövlətin sahibkarların, bankirlərin və bütövlükdə bütün 
vətəndaşların yanında olması vacibdir. Dövlət öz imkanlarından istifadə edərək öz vətəndaşlarına 
yardım edir. Bununla da böhrandan tez çıxmağa zəmin yaradır. Artıq ABŞ hökuməti cəmi 1.7 tril-
lion dollar olan yardım paketlərini təsdiq edib. Avropa Birliyi ölkələri də biznesə yardım 
etməkdədir. Azərbaycanda da biznesə dövlət yardımlarının əhmiyyəti artıq ən yüksək rəsmi 
səviyyədə bəyan edilib. Sözügedən konsepsiya dövlətin biznes və ya sahibkarlara həm birbaşa, həm 
də dolayı yardımlarını nəzərdə tutur. Qlobal böhran nəticəsində maliyyə resurslarının qıtlığı 
problemini nəzərə alaraq konsepsiya dolayı yardım metodlarına üstünlük verir. Bu zaman, artıq, 
nağd maliyyə yardımlarına ciddi ehtiyac qalmır. Bununla belə, konsepsiyada nəzərdə tutulduğu 
kimi bir sıra hallarda birbaşa yardımlara da ehtiyac var və bu da iqtisadi canlanmaya ünvanlanan 
tədbirlərin əsasını təşkil edir. Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının strukturunu və xüsusiy-
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yətlərini əsas götürərək və eləcədə xarici ölkələrin təcrübəsini nəzərə alaraq Đqtisadi və Sosial 
Đnkişaf Mərkəzi iqtisadiyyatın konkret sektorları üzrə aşağıda qeyd edilən anti-böhran tədbirlərinin 
həyata keçirilməsini məqsədə uyğun hesab edir. 

 

 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Abbasov Ç.M. Azərbaycanm dünya iqtisadi)q/atmm inteqrasiya yolları. Bakı, Elm, 2005, 
252s. 

2. Allahverdiyev H.B, Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. Milli iqtisadiyyata! dövlət 
tənzimlənməsi. Bakı, İqtisad Urdversitetindn nəşr., 2007, 564s. 

3. Allahverdiyev Fl.B., Məmmədov Z.T. İnvestisiya proseslərinin tənzimlənməsi. Bakı, 
2003 

4. Azərbaycan iqtisadiyyatı / Elmi red.: I.H.Alıyev, S.A.İbadov. B.: Ağrıdağ, 1998, 400 s.; 
s.14-15. 

5. Azərbaycan Respublikasmm İqtisadi İnkişaf nazirliyinin və Dövlət Statistika Komitəsinin 
hesabatları. 

6. Bayramov Ə.l. Reqional iqtisadi inteqrasiya: nəzəriyyə və praktika. Bakı, Azərnəşr., 
1997, 208s. 

7. Allahverdiyev H.B, Qafarov K.S., Əhmədov Ə.M. Milli iqtisadiyyatm dövlət 
tənzimlənməsi. Bakı, İqtisad Universitetinin nəşr., 2007, 564s. 

8. 8.Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafirun Dövlət Proqramı (2004-2008); 

(2009-2013) 

9. Əlirzayev Ə.Q. İqtisadi və sosial idarəetmə: Bazar iqtisadiyyatı, metodoloji prinsiplər, 
qanunauyğunluqlar. Bakı: Diplomat, 1997, 208s. 

10. Hacızadə Ə.M. Sosial iqtisadi sistemin formalaşması və inkişafı problemləri. Bakı, BDU, 
1989 

11. Qafarov Ş.S. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma. Bakı, Ebn, 2005 

12. Qııliyev T., Məmmədov N. İqtisadiyyaün əsaslaxı 
 

  



321 
 

Rəsul RƏSULOV 
magistr, Bakı Dövlət Universiteti 

 
VALYUTA MƏZƏNNƏSİNİN TƏNZİMLƏNMƏSİ SİYASƏTİ 

Məqalədə göstərilir ki, valyuta tənzimlənməsi miqyaslı mexanizmdir və hüquqi normaları və bu 
normaları həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə bir çox alətləri özündə birləşdirir. Araşdırma 
zamanı valyuta məzənnəsinin ixracın və idxalın qiymət nisbətinə və daxili iqtisadi vəziyyətə təsir 
etməsi, xarici ticarət fəaliyyətin ilə məşğul olan firmaların davranışında dəyişikliklər yaratmaqla 
müxtəlif ölkələrin xarici iqtisadi siyaətinə təsiri əks etdirilir. 

Açar sözlər: valyuta məzənnəsi, valyuta siyasəti, milli valyuta, valyutaların dönərliyi, valyuta 

müdaxilələri, diskont siyasət; proteksionist tədbirlər. 
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POLICY OF REGULATION OF CURRENCY COURSES 
The article shows that currency regulation is a large-scale mechanism and includes legal 

norms and a number of instruments both at the national and international levels. In the course of 

the study, the effect of the exchange rate on export and import prices, as well as the internal eco-

nomic situation, the behavior of firms engaged in foreign economic activity was revealed. 

Keywords: exchange rate, foreign exchange policy, national currency, currency conversion, 

currency intervention, discount policy; protective measures. 

 

Valyuta siyasəti (curency policy) – dövlət tərəfindən valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi 
məqsədilə həyata keçirilən hüquqi, iqtisadi, inzibati tədbirlərin kompleksi: valyuta siyasətinin 
həyata keçirilmə formaları: a) diskont siyasəti – mərkəzi bankın uçot dərəcəsinin dəyişdirilməsi 
yolu ilə valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi; b) valyuta müdaxiləsi – valyuta bazarlarında tələb və 
təklifin tarazlaşdırılması məqsədilə mərkəzi bankın valyutaların alqı-satqısı əməliyyatlarında 
müntəzəm iştirakı; c) devalvasiya (milli valyutanın xarici valyutalara nisbətən məzənnəsinin 
məsədyönlü uçotlaşdırılması) və revalvasiya (milli valyutanın xarici valyutalara nisbətən 
məzənnəsinin qaldırılması). ç) valyuta məhdudiyyətləri – valyuta əməliyyatlarının inzibati tədbirlər 
və qanunverici aktlarla qadağan olunması və ya limitləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 
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Dünya valyuta sistemi özündə bir tərəfdən valyuta münasibətlərini digər tərəfdən isə valyuta 
mexanizmini əks etdirir. Valyuta münasibətləri fiziki və hüquqi şəxslərin, firmaların, bankların 
beynəlxalq hesablaşma, kredit və valyuta əməliyyatlarını həyata keçirmək məqsədilə valyuta və pul 
bazarlarında gündəlik olaraq girdikləri əlaqələri özündə birləşdirir. 

Valyuta mexanizmi hüquqi normaları və bu normaları həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə 
əks etdirən alətləri özündə birləşdirir. 

Dünya valyuta sisteminin əsas elementləri aşağıdakılardır: 
-milli və kollektiv ehtiyat valyuta vahidləri; 
-beynəlxalq likvid aktivlərinin tərkibi və strukturu; 
-valyuta paritetləri və məzənnələri mexanizmi; 
-valyutaların qarşılıqlı dönərlilik şərtləri; 
-beynəlxalq hesablaşmaların formaları; 
-beynəlxalq valyuta bazarları və dünya qızıl bazarı rejimi; 
-valyuta-maliyyə münasibətlərini tənzimləyən dövlətlərarası təşkilatlar. 
Dünya valyuta sistemi ilk növbədə dünya təsərrüfatı vəzifələrini həll edir ki, bu da onun 

funksiyalarında öz əksini tapır. Dünya valyuta sisteminin əsas funksiyaları kimi aşağıdakıları qeyd 
etmək olar: 

-beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin vasitəçilik yolu ilə əlaqələndirilməsi; 
-dünya təsərrüfatı çərçivəsində ödəmə-hesablaşma dövriyyəsinin təmin edilməsi; 
-normal təkrar istehsal prosesi və istehsal edilən məhsulların fasiləsiz realizəsi üçün lazımi 

şəraitin təmin edilməsi; 
-milli valyuta sistemləri rejimlərinin tənzimlənməsi və koordinasiyası; 
-valyuta münasibətləri prinsiplərinin unifikasiyası və standartlaşdırılması. 
Müasur dünya valyuta sistemi ayrıca bir sistem kimi fəaliyyət göstərmir, milli və beynəlxalq 

valyuta sistemlərinin qarşılıqlı əlaqəsi və qarşılıqlı təsirindən çıxış edərək formalaşır. Təsərrüfat 
həyatının beynəlmiləlləşmə dərəcəsi artdıqca bu valyuta sistemləri arasında sərhədlər yavaş-yavaş 
silinir. Ayrıca bir milli valyuta sistemində baş verə biləcək mənfi meyllər regional və dünya valyuta 
sistemlərinə mənfi təsir göstərə bilər, regional valyuta sistemində həyata keçirilən islahatlar isə həm 
müxtəlif milli sistemlərdə, həm də ümumilikdə dünya valyuta sistemində ciddi dəyişikliklərlə 
nəticələnə bilər. 

Valyuta məzənnəsinin səviyyəsinin bazar və dövlət tənzimlənməsi mövcuddur. Rəqabət və 
dəyər qanununun fəaliyyətinə, həmçinin tələb və təklifə əsaslanan bazar tənzimlənməsi öz-özünə 
baş verir. Dövlət tənzimlənməsi valyuta münasibətlərinin bazar tənzimlənməsinin mənfi 
nəticələrinin aradan qaldırılmasına və sabit iqtisadi artımın, tədiyə balansının tarazlığının, işsizliyin 
və inflyasiyanın səviyyəsinin aşağı salınmasının təmin edilməsinə yönəlmişdir. O, valyuta 
siyasətinin köməyi ilə həyata keçirilir. Valyuta siyasəti ölkənin cari və strateji məqsədlərindən asılı 
olaraq həyata keçirilən beynəlxalq valyuta münasibətləri sferasında tədbirlər kompleksidir. Hüquqi 
cəhətdən valyuta siyasəti valyuta qanunvericiliyi ilə və ölkələr arasənda valyuta sazişləri ilə 
rəsmiləşdirilir. 

Valyuta məzənnəsinin səviyyəsinə təsir göstərmək üçün istifadə edilən dövlət tədbirlərinə 
aşağıdakılar aiddir: 

1) valyuta müdaxilələri; 
2) diskont siyasət; 
3) proteksionist tədbirlər[2, 11]. 
Valyuta siyasətinin vacib aləti kimi valyuta müdaxilələri çıxış edir. Valyuta müdaxiləsi mərkəzi 
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bankın valyuta bazarında aparıcı xarici valyutalara qarşı milli pul vahidinin alqı-satqısı üzrə həyata 
keçirdiyi əməliyyatlardır. 

Valyuta müdaxilələrinin məqsədi müvafiq valyuta məzənnəsinin, müxtəlif valyutalar üzrə aktiv 
və passivlərin balansının və ya valyuta bazarı iştirakçılarının gözləntilərinin səviyyəsinin 
dəyişdirilməsindən ibarətdir. Valyuta müdaxilələri mexanizminin təsiri ticarət müdaxilələrinin 
təsirinin analoqunu təşkil edir. Milli valyutanın məzənnəsini yüksəltmək üçün mərkəzi bank milli 
valyutanı alaraq xarici valyutanə satmalıdır. Bununla da xarici valyutaya tələb aşağı düşür və 
nəticədə milli valyutanın məzənnəsi yüksəlir. Milli valyutanın məzənnəsini aşağı salmaq üçün isə 
mərkəzi bank milli valyutanı satmalı və xarici valyutanı almalıdır. Bu xarici valyutanın 
məzənnəsinin artmasına, milli valyutanın məzənnəsinin isə aşağı düşməsinə səbəb olacaqdır. 

Müdaxilələr üçün bir qayda olaraq rəsmi valyuta ehtiyatlarından istifadə edilir. Valyuta 
ehtiyatlarının səviyyəsinin dəyişməsi valyuta məzənnələrinin formalaşması prosesinə dövlət 
müdaxiləsinin masştabı göstəricisi kimi çıxış edə bilər. Mərkəzi bankların müdaxilələrinin həcmi 
bir qayda olaraq gizli informasiya sayılır ki, bu da həyata keçirilən tədbirlərin səmərəliliyinin təmin 
edilməsi üçün hakimiyyətin öz hərəkətlərini gizli saxlamaq istiqamətində səylərini əks etdirir. 

Rəsmi müdaxilələr müxtəlif metodlarla həyata keçirilə bilər. Bu zaman birjalardan (açıq 
metod) və ya banklararası bazardan (qapalı metod) istifadə edilə bilər. Əməliyyatlar brokerlər və ya 

bilavasitə banklar vasitəsilə reallaşdırıla bilərlər. Rəsmi ehtiyatlardan əlavə müdaxilə üçün vəsait 
mənbəyi kimi qısamüddətli borclanma və svop əməliyyatları da çıxış edə bilər. Konkret müdaxilə 
strategiyası hökumətin ümumi iqtisadi strategiyası ilə, həmçinin mərkəzi bankın valyuta bazarında 
vəziyyətinin xüsusiyyətləri ilə müəyyən edilir. 

Bundan əlavə, rəsmi valyuta müdaxilələri “sterilizə edilmiş” və “sterilizə edilməmiş” 

müdaxilələrə bölünürlər. “Sterilizə edilmiş” müdaxilə o müdaxilələrə deyilir ki, bu zaman rəsmi 
xarici netto-aktivlərin dəyişməsi daxili aktivlərdə baş verən müvafiq dəyişikliklərlə kompensasiya 
edilir, yəni rəsmi “pul bazası”nın həcminə təsir praktik olaraq mövcud olmur. əgər müdaxilə 
prosesində rəsmi valyuta ehtiyatlarının dəyişməsi pul bazasının dəyişməsi ilə nəticələnirsə, onda 
müdaxilə “sterilizə edilməmiş” adlanır. 

Valyuta müdaxilələrinin uzunmüddətli perspektivdə milli valyutanın məzənnəsinin dəyişilməsi 
üzrə arzuolunan nəticələrə gətirib çıxarması üçün aşağıdakıların olması vacibdir: 

1.valyuta müdaxilələrinin həyata keçirilməsi üçün mərkəzi bankda kifayət qədər ehtiyatların 
mövcudluğu; 

2.bazar iştirakçılarının mərkəzi bankın uzunmüddətli siyasətinə inamı; 
3.iqtisadi artım, inflyasiya tempi, pul kütləsinin dəyişməsi tempi kimi fundamental iqtisadi 

göstəricilərin dəyişməsi və s. 
Diskont siyasət mərkəzi bank tərəfindən faiz dərəcəsinin dəyişdirilməsidir. Bu zaman daxili 

bazarda kreditin dəyərinə təsir etmək yolu ilə (bununla da kapitalın beynəlxalq hərəkətinə) valyuta 
məzənnəsinin səviyyəsi tənzimlənir. Son illərdə valyuta məzənnəsinin tənzimlənməsi üçün onun 
əhəmiyyəti getdikcə azalır. 

Proteksionist tədbirlər ölkə iqtisadiyyatının müdafiəsinə, bu halda isə milli valyutanın 
müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlərdir. Ona ilk növbədə valyuta məhdudiyyətləri aiddir. Valyuta 

məhdudiyyətləri rezidentlərin və qeyri-rezidentlərin valyuta və ya digər valyuta dəyərliləri ilə 
əməliyyatlarının qanunvericilik və inzibatçılıq yolu ilə qadağan edilməsi və ya 
reqlamentləşdirilməsidir. Valyuta məhdudiyyətləri növlərinə aşağıdakılar aiddir: 

1.valyuta blokadası; 
2.xarici valyutanın sərbəst alqı-satqısına qadağa; 
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3.beynəlxalq ödəmələrin, kapital hərəkətinin, gəlirin repatriasiyasının, qızıl və qiymətli 
kağızların hərəkətinin tənzimlənməsi; 

4.xarici valyutanın və digər valyuta dəyərlilərinin dövlətin əlində təmərküzləşməsi. 
Dövlət ölkənin xarici ticarət şəraitinin dəyişdirilməsi üçün tez-tez valyuta məzənnəsinin 

səviyyəsindən istifadə edir. Bu zaman valyuta tənzimlənməsinin ikili valyuta bazarı, devalvasiya və 
revalvasiya kimi metodlarından istifadə edilir. 

Valyuta məzənnəsi ixracın və idxalən qiymət nisbətinə və daxili iqtisadi vəziyyətə təsir 
göstərməklə, ixrac və idxal fəaliyyəti ilə məşğul olan firmaların davranışında dəyişikliklər 
yaratmaqla müxtəlif ölkələrin xarici ticarətlərinə əhəmiyyətli təsir göstərir. 

Ümumilikdə milli valyutanın dəyərdən düşməsi ixracatçılara xarici valyutada əmtəələrinin 
qiymətlərinin aşağı salmağa imkan verir, çünki, ixracdan əldə edilən gəlirin milli valyutaya 
mübadiləsi zamanı milli pul vahidində eyni məbləğ əldə edilir. Bu onların əmtəələrinin rəqabət 
qabiliyyətliliyini artırır və ixracın artırılması üçün şərait yaradır. Idxal isə bu zaman çətinləşir, çünki 
öz valyutalarında eyni məbləği əldə edən xarici ixracatçılar qiyməti yüksəltməyə məcburdurlar. 
Eyni zamanda idxal qiymətlərinin yüksəlməsi (əgər idxala olan tələb qiymətə görə qeyri-elastik 

deyilsə), bunun ardınca isə ümumilkdə qiymətlərin səviyyəsinin yüksəlməsi baş verir. Milli 
valyutanın güclənməsi zamanı isə əks hadisələr baş verir. 

Bir çox ölkələr həm iqtisadi inkişaf sahəsində, həm də valyuta risqindən müdafiə sahəsində 
vəzifələrin həlli üçün valyuta məzənnələri ilə manipulyasiya edirlər. Manipulyasiya milli 
valyutaların məzənnəsinin süni aşağı salınmasından tutmuş yüksəldilməsinə qədər, tariflərdən və 
lisenziyalardan istifadədən tutmuş müdaxilə mexanizmlərinə qədər bir çox tədbirləri özündə 
birləşdirir. 

Milli valyutanın yüksəldilmiş məzənnəsi paritet məzənnənin səviyyəsindən yüksəkdə müəyyən 
edilmiş rəsmi məzənnədir. Öz növbəsində aşağə salınməş valyuta məzənnəsi paritet məzənnədən 
aşağı səviyyədə müəyyən edilmiş rəsmi məzənnədir. 

Əgər xarici dövlətdə qiymətlər daxili bazara nisbətən daha sürətlə yüksəlirsə, lakin xarici 
valyutanın məzənnəsi inflyasiya səviyyələrində olan fərqlə şərtlənən həcmdən daha az həcmlə 
azalırsa bu o deməkdir ki, xarici valyutanın qiyməti yüksəldilmişdir. Belə olan halda milli 
əmtəələrin ixracı daha sərfəli olur[5, s.22]. 

Bəzən həyata keçirilən əməliyyatların kommersiya və ya maliyyə əməliyyatları olmasından 

asılı olaraq valyuta bazarının müxtəlif iştirakçıları üçün müxtəlif valyuta məzənnələri rejimi 
müəyyən edilir. Kommersiya əməliyyatları üzrə adətən rəsmi valyuta məzənnəsindən istifadə edilir. 
Kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar əməliyyatlarda isə bazar məzənnəsindən istifadə edilir. Kommersiya 
əməliyyatları üzrə məzənnə adətən aşağı salınmış olur. 

Milli valyutasının məzənnəsini süni surətdə aşağı salmış ölkələrdə ilk öncə iqtisadiyyatın 
canlanması müşahidə edilir ki, bu da ixracın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəlməsindən irəli gəlir. 
Lakin daha sonra resursların sahədaxili və sahələrarası yenidən bölgüsündə məhdudiyyətlər artır, 
milli gəlirin böyük hissəsi istehlakın azalması hesabına istehsal sferasına yönəlir ki, bu da ölkədə 
istehlak qiymətlərinin səviyyəsinin yüksəlməsinə, həyat səviyyəsinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. 

Valyuta məzənnəsinin süni bahalaşması da milli təsərrüfata mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, 
bu zaman iqtisadiyyat birtərəfli inkişaf etməyə başlayacaq və ölkə iqtisadiyyatı bir və ya bir neçə 
iqtisadi sahədən asılı vəziyyətə düşəcəkdir. Bəzən həyata keçirilən əməliyyatların kommersiya və 
ya maliyyə əməliyyatları olmasından asılı olaraq valyuta bazarının müxtəlif iştirakçıları üçün 
müxtəlif valyuta məzənnələri rejimi müəyyən edilir. Kommersiya əməliyyatları üzrə adətən rəsmi 
valyuta məzənnəsindən istifadə edilir. Kapitalın hərəkəti ilə əlaqədar əməliyyatlarda isə bazar 
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məzənnəsindən istifadə edilir. Kommersiya əməliyyatları üzrə məzənnə adətən aşağı salınmış olur. 
Milli valyutasının məzənnəsini süni surətdə aşağı salmış ölkələrdə ilk öncə iqtisadiyyatın 

canlanması müşahidə edilir ki, bu da ixracın rəqabətqabiliyyətliliyinin yüksəlməsindən irəli gəlir. 
Lakin daha sonra resursların sahədaxili və sahələrarası yenidən bölgüsündə məhdudiyyətlər artır, 
milli gəlirin böyük hissəsi istehlakın azalması hesabına istehsal sferasına yönəlir ki, bu da ölkədə 
istehlak qiymətlərinin səviyyəsinin yüksəlməsinə, həyat səviyyəsinin pisləşməsinə gətirib çıxarır. 

Valyuta məzənnəsinin süni bahalaşması da milli təsərrüfata mənfi təsir göstərə bilər. Belə ki, 
bu zaman iqtisadiyyat birtərəfli inkişaf etməyə başlayacaq və ölkə iqtisadiyyatı bir və ya bir neçə 
iqtisadi sahədən asılı vəziyyətə düşəcəkdir[4, s.32]. 

Məzənnə oynaqlığı və məzənnə tarazsızlığı problemləri, beynəlxalq pul sisteminin hansı 
ölçüdə elastik olmasını və hansı ölçüdə iqtisadi siyasətə uyğunlaşması kimi mövzuları 
aktuallaşdırıb. Beləliklə, aşağıda qyed etdiyimiz mövcud praktikaların düzəldilməsi üçün 
məzənnələr mövzusunda «hədəf dəyişmə» sahəsi kimi layihələr təklif edilir. Başqa bir sözlə, 
əvvəllər üzən və sabit məzənnə sistemlərinin müsbət cəhətlərini toplayan layihələr yerinə optimal 
məzənnə elastikliyi və iqtisadi siyasətə uyğunlaşdırılması kimi mövzular mübahisə obyekti olub. 

Bu gündə də pul sahəsində əməkdaşlıq getdikcə artır. Məsələn, 1985-ci ilin sentyabr ayında beş 
böyük ölkə dolların dəyərinin düşürlməsi məqsədi ilə valyuta birjalarına əməkdaşlıq çərçivəsində 
müdaxilə etmək üçün sövdələşdilər. Bu təşəbbüsün nəticəsində doların dəyəri sürətli bir şəkildə 
düşdü və 1987-ci ilin axırında daha əvvəlki dövrlərdə dollarda müşahidə edilən marginal 
dəyərləndirmə tamamilə yox edildi. 

Hazırda dünya ölkələri arasında xarici iqtisadi əlaqələrin artması ilə əlaqədar olaraq beynəlxalq 
valyuta əlaqələri də genişlənir. Ölkələr arasında valyuta münasibətləri dünya təsərrüfat sistemi 
çərçivəsində, beynəlxalq xidmətlərin, əmtəə və kapitalın mübadiləsi əsasında yaranır. Valyuta 
münasibətləri nisbi müstəqilliyə malik olub, tədiyə balansı, valyuta kursu, kredit və əməliyyatlar 
üzrə hesablaşmalar vasitəsilə təmin edilir. Valyuta münasibətləri ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadi inkişaf 
səviyyələrinin və onlar arasındakı iqtisadi münasibətlərə adekvat olaraq təkmilləşir. Dünya 
təcrübəsinə əsasən, bazar iqtisadiyyatı şəraitində beynəlxalq valyuta münasibətlərinin bir-birini 

tamamlayan bazar və dövlət tərəfindən tənzimlənməsi həyata keçirilir. Birinci rəqabətə əsaslanaraq 
inkişafa stimul yaradır, ikinci isə bazar tənzimlənməsinin mənfi nəticələrinin dəf edilməsinə 
istiqamətlənmişdir. Bu iki tənzimləyici arasındakı sərhəd konkret vəziyyətlərdə fayda və gəlir 
baxımından müəyyən olunur. Ona görə də onlar arasındaki nisbət tez-tez dəyişir. Böhran 
sarsıntıları, müharibə və müharibədən sonrakı dağıntılar zamanı dövlət valyuta tənzimlənməsinə 
üstünlük verilir, bəzən bu üsul çox sərt şəkildə həyata keçirilir. Valyuta-iqtisadi vəziyyətin 
yaxşılaşdırılması zamanı valyuta əməliyyatlarının liberalizasiyası baş verir, bu sahədə bazar 
rəqabəti gücləndirilir. əsində əsas rol oynayır. Ölkənin həyata keçirdiyi valyuta strategiyası və 
müvafiq siyasət daxili və xarici bazarlarında reallaşdırdığı məhsulların milli valyutada qiymətlərinə 
təsir edir. Ölkənin valyuta siyasətinin iqsadi təbiəti tarixi - təkamül baxımından təhlilə məruz 
qaldığı üçün növbənöv sıralanmalar, yəni onu valyuta məhdudiyyətləri, valyuta əməliyyatlarının 
liberallaşdırılması, valyuta tənəzzüllərinin qarşısının alınması və valyuta dayanıqlığının təmin 
edilməsi kimi prioritet və konkret məqsədlərin qoyuluşunda öz imkanını tapır. Milli valyuta 

strategiyasının formalaşmasında valyuta siyasətinin aktual əhəmiyyət kəsb etməsi, onun valyuta 
böhranlarının qarşısının alınmasında mühüm rol oynaması ilə də səciyyələnir. Belə ki, müasir 
qloballaşma şəraitndə valyuta böhranının axın şəklində yayılması prosesi açıq-aydın müşahidə 
olunmaqdadır. 

Beləliklə, aşağıda qyed etdiyimiz mövcud praktikaların düzəldilməsi üçün məzənnələr 
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mövzusunda «hədəf dəyişmə» sahəsi kimi layihələr təklif edilir. Başqa bir sözlə, əvvəllər üzən və 
sabit məzənnə sistemlərinin müsbət cəhətlərini toplayan layihələr yerinə optimal mə-zənnə 
elastikliyi və iqtisadi siyasətə uyğunlaşdırılması kimi mövzular mübahisə obyekti kimi 
qalmaqdadır. 
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EKOLOJİ-İQTIİSADİ HESABLAR SİSTEMİ 

 

Ekoloji-iqtisadi hesabat sistemi bir neçə böyük qruplardan ibarətdir. Birinci qrupa təbiəti 
istismar və təbiəti mühafizə edən cərəyanlar aid edilir. İkinci qrupda təbii mühitlə iqtisadi faktorlar 
arasında qarşılıqlı əlaqənin natural ifadəsi əks olunur. Üçüncü qrupda təbii aktivləri istifadə etməklə 
şərti hesablanan xərclərə müxtəlif yanaşmadan baxılır. Dördüncü qrup makroiqtisadi analizdə 
istehsal sahəsinin geniş şərhinə aiddir. 

Ekoloji-iqtisadi sistemlərin yaradılmasında istinad nöqtəsi kimi sahələrarası balans modelindən 
və qeyri-maliyyə aktivlərinin hesabından istifadə olunur. 90-cı illərin birinci yarısından başlayaraq 
sosial-iqtisadi inkişafın davamlılığını ifadə edən göstəricilərin müəyyən edilməsi üçün çoxlu 
cəhdlər edilmişdir. BMT Katibliyinin Statistik bölməsi tərəfindən 1993-cü ildə İqtisadi-ekoloji uçot 

sistemi (İEUS) (A System for İntegrated Environmental and Economic Accounting) təklif 
edilmişdir. İqtisadi-ekoloji uçot sisteminin məqsədi Milli Hesablar Sistemində ekoloji faktorların 
nəzərə alınmasıdır. 

Milli Hesablar Sistemi–əsas makroiqtisadi göstəriciləri əks etdirən, balans cədvəllərini əhatə 
edən, inteqrasiya edilmiş bir sistemdir. Bu sistem iqtisadiyyatın bütün sahələr arasındakı 
münasibətini açıq─aşkar göstərməyə imkan verir. Davamlı inkişafa keçidi bir neçə arqumentlə 
əsaslandırmaq olar. 

– mənəvi və ya sosial arqument: gələcək nəsillərin yaşayış şəraiti bu günki nəsillərlə 
müqayisədə pisləşməməlidir; 

– ekolojı arqument: iqtisadi inkişaf belə təşkil olunmalıdır ki, ətraf mühitin vəziyyəti 
pozulmasın; 

– iqtisadi arqument: cəmiyyətin rifahını maksimallaşdırmaq. 
Əsas faktorları nəzərə alaraq, ümumi halda davamlı inkişafı aşağıdakı şəkildə göstərmək olar 
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burada F(K,L,N,I )– davamlı inkişafın funksiyası; 
K–fizikı kapital; 
L–əmək resursları; 
N– təbii resurslar; 
I – institusional faktor (struktur islahatlar, sahibkarlıq, informasiya, menecment sistemi və s.). 
Bu ifadə göstərir ki, istehsal potensialı geyd olunan faktorlardan asılı olaraq vaxta görə 

artmalıdır. Müəyyən mənada davamlı inkişaf funksiyası istehsal funksiyacının daha geniş təsviridir. 
Bura iki əlavə faktor daxildir: təbii və institusional. 
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AZƏRBAYCANDA GƏNCLƏR ARASINDA İŞSİZLİK PROBLEMLƏRİ  

VƏ ONLARIN HƏLLİ YOLLARI 
Bu məqalədə Azərbaycanda gənclər arasında işsizlik problemləri, onların bəzi yaranma 

səbəbləri, və həlli yolları əks etdirilib. 
Açar sözlər: iş, işsizlik, gənclik, gənclər arasında işsizlik, əmək bazarı, işsizliyin dinamikası. 
 

 
Samir MAMMADOV, 

master, Baku State University 

 
PROBLEMS OF YOUTH UNEMPLOYMENT  

IN AZERBAIJAN AND WAYS TO SOLVE THEM 
This article decsribes the problems of youth unemployment in Azerbaijan, identifies some of 

the reasons for their occurrence, and suggests ways to solve these problems. 

Key words: employment, unemployment, youth, youth unemployment, labour market, dynamics 

of unemployment. 
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BEYNƏLXALQ TİCARƏTİN DÜNYA ÖLKƏLƏRİNİN İQTİSADİ İNKİŞAF 

STRATEGİYASININ REALLAŞMASINDA ROLU 
Ölkənin inkişafı dedikdə hər şeydən əvvəl onun iqtisadiyyatının inkişafı nəzərdə tutulur. 

Dövlətçilik nöqteyi-nəzərindən, yəni ölkənin güclənməsi və neqativ xarici təsir faktorlarına sinə 
gərməsi üçün bu və ya digər ölkə öz resurslarından səmərəli istifadə edərək, iqtisadi potensialını 
artırır və güclü iqtisadiyyat yaradır. 

Bununla bərabər qloballaşan çağdaş dövrümüzdə ölkənin iqtisadı inkişafı üçün mövcud 
faktorlardan biri kimi beynəlxalq ticarət çox önəmlidir. Beynəlxalq ticarət milli iqtisadiyyatın 
inkişafına bir neçə istiqamətdə müsbət təsir göstərir. 
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THE ROLE OF INTERNATIONAL TRADE IN IMPLEMENTATION OF THE 
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The development of the country is primarily intended for the development of its economy. From 

the modern point of view, a country can effectively use its resources to increase its economic 

potential and create a strong economy for the country's strengths and negative external influences. 

At the same time, international trade is very important as one of the factors contributing to the 

economic development of the country in the modern world. International trade has a positive 

impact on the national economy in several ways. 
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Əvvəla, beynəlxalq ticarət istər istehlakda, istərsə də istehsalda üstünlüyə gətirib çıxarır, 
ölkənin həyat səviyyəsini qaldırır, istehsalın effektivliyini artırır. Ölkədə istehsal olunmayan və ya 
baha başa gələn məhsulların istehlakçılar tərəfindən əldə edilməsinə imkan yaranır. Hər şeydən 
əvvəl bu, idxal hesabına həyata keçirilir, nəticədə başqa ölkələrdən bəzi məhsullar və resurslar alınır 
ki, onlar ya bilavasitə son istehlakçıların tələbatını ödəyir, ya da belə məhsulların daxildə istehsalı 
üçün şərait yaradılır. 

Beynəlxalq ticarət istehsal effektivliyini artırır, idxal olunmuş resursları regionlar arasında 
düzgün paylaşdırmaqla ticarət tərəfdaşları ilə nisbətdə rəqabət üstünlüyü əmələ gətirən sənaye 
sahələrini gücləndirir. 

Ötən əsrlərdən fərqli olaraq müasir dünyamızda bu və ya digər ölkənin iqtisadi inkişafı hər 
şeydən əvvəl xarici ticarətlə sıx əlaqəlidir, hətta bəzi ölkələrin iqtisadiyyatı ilk növbədə xarici 
bazarlara yönəldilmiş və başqa ölkələrdən gətirilmiş xammaldan istifadə üzərində qurulmuşdur. 
Bəzi iqtisadçılar belə strukturu ideal struktur adlandırırlar. Buna aid müxtəlif inkişaf səviyyələrinə 
malik olan iki ölkənin timsalı kifayətdir. Birincisi Avropanın iqtisadi cəhətdən ən güclü ölkəsi olan 
Almaniyadır ki, onun ÜDM-nin üçdə biri ixracın hesabına formalaşır və bu ölkə özünün də 
idxalının həcmi çox yüksəkdir. İkinci ölkə də Malayziyadır ki, onun idxalının da, ixracının da 
həcmi ÜDM-in 200-250%-i civarındadır. 

Beynəlxalq ticarət həmçinin beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin digər növlərinin də inkişafına 
təkan verən bir amildir. Azərbaycanın da (xüsusən də Çinin) timsalında gördüyümüz kimi transmilli 
korporasiyaların (TMK) milli iqtisadiyyata böyük həcmdə investisiya qoymalarının və beləliklə, 
ölkəmizin iqtisadi artımına əhəmiyyətli töhfə vermələrinin kökündə beynəlxalq ticarət durur. Belə 
ki, Azərbaycan Birləşmiş Əməliyyat Şirkətinə (ABƏŞ) daxil olan bp və digər neft nəhənglərinin öz 
ölkələrini neft və neft məhsulları ilə təmin etməkdə heç bir problemləri yoxdur – bu təminat üçün 
Azərbaycana investisiya qoyulmağa başlanmazdan (1994-cü ildən) əvvəl artıq mövcud olan 
yataqların məhsulları artıqlaması ilə kifayətdir. Azərbaycanda istehsal olunan karbohidrogen 
resursları və neft-qaz məhsulları bu şirkətlər tərəfindən əsasən digər ölkələrə ixrac olunur. Analoji 
olaraq Çində məskunlaşmış çoxsaylı TMK-lar orada istehsal etdikləri məhsulları əsasən üçüncü 
ölkələrə ixrac etməklə həm özləri böyük qazanclar əldə edir, həm də bu ölkənin ÜDM-ni 

artırır.Bundan başqa TMK-larla yerli şirkətlərin yaratdığı birgə müəssisələr vahid bir struktur kimi 

fəaliyyət göstərir(1,s.25). 
Beynəlxalq ticarət vasitəsi ilə ayrı-ayrı ölkələrin iqtisadiyyatları arasında sıx əlaqələr 

formalaşır. 
Müasir dövrdə beynəlxalq ticarətin miqyası daima artmaqdadır, bununla yanaşı ölkələrin 

iqtisadi inkişaf meylləri bərabər deyil. Bu meyllər qabarıq şəkildə özünü ticarət xidmətləri 
sahəsində büruzə verir. Bu onunla izah olunur ki, ölkənin beynəlxalq ticarət həcminin artması 
istehsalın inkişafını fərqli şəkildə qabaqlayır. Bu, hər şeydən əvvəl, ölkənin beynəlxalq əmək 
bölgüsündəki yeri, dünya təsərrüfat sisteminə inteqrasiyasının keyfiyyəti və kəmiyyət səviyyəsi, 
həmçinin ölkənin inkişafı səviyyəsi ilə sıx əlaqədardır. Bu isə beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyanın 
əsasında baş verir və onun göstəricisidir. 

Ölkələrin xarici ticarətdən asılılıq səviyyəsi də eyni deyil. Məsələn, yuxarıda qeyd etdiyimiz 
Malayziya kimi ifrat yüksək asılılıq nadir haldır. Bu asılılıq həddi müxtəlif amillərlə şərtlənir. 
Məsələn Malayziyada bu, onunla izah olunur ki, bu ölkənin ixrac etdiyi böyük həcmdə elektronika 

məhsullarının komponentləri də, uyğun olaraq külli miqdarda idxal olunur. 
Bununla belə hətta müəyyən mənada qapalı sayılan (yəni ixracdan asılılığın minimallaşdırmağa 

çalışan) ölkələr (məsələn, Şimali Koreya, İran və s.) də beynəlxalq ticarətdə iştirak etmək 
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məcburiyyətindədirlər və bu da onların iqtisadi inkişafına təkan verən mühüm amillərdəndir. 
Beynəlxalq ticarətdə iştirak dünya standartlarına uyğun texnologiyaların ölkə iqtisadiyyatında 

tətbiqi zərurətini yaradır ki, bu cür qabaqcıl texnologiyalar gələcək inkişafa əlavə təkan verir. Belə 
ki, bu texnologiyalarla işləyən yerli kadrların yetişməsi dünyada iqtisadi dirçəlişin göstəricisi kimi 
dəyərləndirilir. Aydındır ki, yeni texnologiyaların tətbiqi beynəlxalq ticarətdə iştirak edən tərəflər 
arasındakı rəqabət qarşıdurmasında qeyri bərabərliyi aradan qaldırmağa və ölkə iqtisadiyyatının 
inkişafına yönəldilmişdir. 

Beynəlxalq ticarət inhisarçılığa qarşı ən güclü silahdır, çünki xarici rəqabəti ərsəyə gətirməklə 
ölkədaxili istehsalçıların effektiv istehsalını təşviq edir. Bu vacib amilin digər müsbət effekti də 
ondan ibarətdir ki, ölkə daxilində mövsümi ərzaqların və yarımfabrikatların qiymətlərinin aşağı 
səviyyədə saxlanılması və belə məhsullara əsaslanan yerli sənayenin fəaliyyətinə və uyğun malların 
istehsalı üçün şərait yaradır. 

Beynəlxalq ticarət beynəlxalq əmtəə-pul münasibətləri sistemini yaratmışdır ki, onun 
nəticəsində bütün ölkələrin xarici ticarəti formalaşmaqdadır. Bu sistem dünya iqtisadiyyatının 
inkişaf faktorlarından biridir. 

Beynəlxalq ticarətin (BT) iqtisadi inkişafa yuxarıda göstərilən və digər müsbət təsirləri ilə 
yanaşı mənfi effektlərini də nəzərə alaraq ümumiləşdirən bir sıra yanaşmalar vardır. 

Dünya ölkələri arasında iqtisadi inkişaf fərqlərini nəzərə alsaq, bu fərqlərin yaranma 
səbəblərini və BT-nin bu fərqlərin aradan qaldırmasında müstəsna rolunu görərik. Şimali 
Amerikanın bir neçə ölkəsi, Qərbi Avropa və Yaponiya istisna olunmaqla, başqa ölkələrin çoxu az 
inkişaf etmiş ölkə kimi, daha düzgün desək, inkişaf etməkdə olan ölkələr kimi qiymətləndirilir. 
İnkişaf etmiş ölkələrlə müqayisədə inkişaf etməkdə olan ölkələrdə əsasən kənd təsərrüfatı və başqa 
ilkin sahələrdə (faydalı qazıntıların emalı ilə) məşğul olan əhalinin payına düşən gəlirin azlığı, həyat 
həddinin aşağı olması, savadsızlıq, əhalinin sayının yüksək artım tempi ilə xarakterizə olunur 
Beynəlxalq ticarətdə inkişaf etmiş ölkələrlə inkişafda olan ölkələr arasında iqtisadi əlaqələr əsasən 
inkişafda olan ölkələrdən emal olunmamış qida məhsulları, xammalın ixracı vasitəsi ilə inkişaf 
etmiş ölkələrdən sənaye mallarının alınması ilə həyata keçirilir. 

BMT-nin statistikası bu resurslara aşağıdakı xammalları aid edir: xammal şəklində ərzaq 
malları, xammal materialları (dəri-gön, kauçuk, o cümlədən sintetik kauçuk, meşə məhsulları, o 
cümlədən selülloza və kağız, tekstil lifləri və s.), filiz və başqa minerallar, o cümlədən 
karbohidrogen resursları və digər yanacaq məhsulları, təbii gübrələr, rəngli metallar aiddir. Bununla 
belə BMT qara metalları və kimya məhsulları, ipliyi və parçanı hazır məmulatlara aid edir. 

Ümumilikdə xammalla hazır məmulatlar arasında fərqi göstərmək çox çətindir. Dar mənada 
xammala mədən sənayesi və kənd təsərrüfatının məhsulu kimi baxılır, geniş mənada bilavasitə 
təbiətdən əldə edilən məhsullarla (kömür, neft, filiz, ağac və s.) yanaşı yarımfabrikatlar da, daha 
doğrusu, emala məruz qalmış və öz növbəsində hazır məhsul üçün xammal kimi istifadə olunan 
məhsullar (metal məmulatlar, kimyəvi xammal, liflər, faner və s.) aid olunur. 

Beynəlxalq ticarətdə xammal hazır məhsuldan fərqli olaraq daha geniş yer tutur. Onlar əsasən 
inkişaf etmiş kapitalist ölkələrin iri transmilli korporasiyaları tərəfindən inhisara alınmışdır. 
Məsələn, TMK-lar 80–90% qədər çay, qəhvə, kakao, pambıq, ağac məhsulları, tütün, cut (hind 
kəndiri), mis, dəmir filizi və boksitin ixracına nəzarət edirlər. BMT-nin göstəricilərinə görə hər bir 
halda üçdən altıya qədər aparıcı TMK-lar bu nəzarəti həyata keçirir və bazarlarda qiymətlərə təsir 
edirlər(3, s.38). 

Xammal ticarətində əsas TMK daxilindəki emaledici şirkətlə onun hasiledici törəmə firmaları 
arasında korporasiyadaxili ticarət tutur. Adətən belə ticarət transfer qiymətləri, yəni aşağı 
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qiymətlərlə həyata keçirilir və gəlirin vergisiz əldə edilməsinə şərait yaradır. Beləliklə, xammal ana 
şirkətə məxsus olan və adətən ucuz işçi qüvvəsinə malik olan ölkələrdə yerləşən emaledici 
müəssisəyə çatdırılır və burada emal olunur. Bu minvalla, demək olar ki, bütün aralıq məhsullar 
(məsələn, yuxarıda qeyd olunan yarımfabrukatlar) TMK daxilində emal olunaraq son məhsul 

həddinə çatdırıldıqdan sonra müxtəlif ölkələrə ixrac olunur. Dünya ticarətində xammalın 
dominantlığının mühüm səbəblərindən biri də budur. Buna parlaq misal Azərbaycanda hasil edilən 
neft xammalının xaricə çıxarılaraq, orada bütün istehsal mərhələlərini keçdikdən sonra yüksək 
markalı benzin şəklində yenidən Azərbaycana idxal olunmasıdır. 

Korporasiyadaxili ticarət dünya xammal ixracının 30%-ni təşkil edir. Xammal ticarətinin 
xarakterik cəhətlərindən biri uzunmüddətli sazişlərin mövcudluğudur. Adətən onlar 15-20 il və artıq 
müddətə bağlanır. Bu cür sazişlər dəmir, marqanes, xrom filizləri, təbii qaz, fosfat, boksit, daş 
kömürü, uran filizi kimi xammal məhsullarını əhatə edir (5, s.84). 

Uzunmüddətli sazişlərin əsas forması kompensasiya razılaşmalarıdır. Əsasən saziş “inkişaf-
idxal” tipli saziş olur. Bu razılaşmaların şərtlərinə uyğun olaraq xammal idxalçısı ixracatçıya 
yataqlarda hasilatının təminatı və uyğun istehsalın həyata keçirilməsi üçün kreditlər ayırır və 
borcların bir hissəsini yeni müəssisənin istehsal etdiyi xammal məhsulu şəklində alır. 

BMT-nin göstəricilərinə görə xammal ticarətində əsas yeri hökumətlərarası sazişlər əsasında 
yaranan ixrac assosiasiyaları (məsələn, Azərbaycanda ABƏŞ) tutur. Bu konsorsiumlar hasilat, 
ticarət və qiymətlərə nəzarət siyasətini kollektiv şəkildə həyata keçirirlər. İndi iyirmiyə qədər belə 
birliklər mövcuddur, onların arasında 1960-cı ildə yaradılan və 11 dövləti birləşdirən Neft ixrac 
edən ölkələrin təşkilatı (OPEK) daha məşhurdur və nüfuzludur. Hazırda dünyada neft satışının 40% 
onun payına düşür. 

Son onilliklərdə xammal bazarlarının dövlətlərarası tənzimlənməsi həyata keçirən qurum 
BMT-nın Ticarət və İnkişaf üzrə Konfransıdır (UNCTAD). Onun tərəfindən xammalla bağlı 
İnteqrasiya proqramı (1976 il), xammal məhsullarının Ümumu fondunun yaradılması və digər bu 
kimi məsələlərlə ilə bağlı dövlətlər arası sazişlər işlənib hazırlanmışdır. 

Xammal və yeyinti məhsullarının ölkələrarası ticarətinin 20%-i beynəlxalq əmtəə birjaları 
tərəfindən həyata keçirilir. Birjadaxili əməliyyatlar ticarət əsasən fyuçers kontraktları vasitəsilə 
şirkətlərarası razılaşmaları xammal ehtiyatlarının bazar qiymətlərinin kəskin dəyişməsindən 
qoruyur. Bu birjalardan kənarda həyata keçirilən beynəlxalq ticarətdə də birja qiymətləri oriyentir 
rolunu oynayır. 

Hazırda birja ticarəti 60-70 növ əmtəəni əhatə edir. Onların üçdə ikisi kənd təsərrüfatı və meşə 
təsərrüfatı mallarıdır. İlk növbədə bura yağlı dənlər, onlardan emal edilmiş ərzaqlar, toxum, mal-
qara və ət məhsulları aiddir. 

Sənaye xammalı və onun məhsullarının emalı qrupunun dövriyyəsinin yarısını yanacaq 
məhsulları (xam neft və unun emalından alınan məhsullar) təşkil edir. Qiymətli metallar ( qızıl, 
gümüş, platin, palladiy) belə malların dövriyyəsinin 30%-ni, rəngli metallar (mis, qalay, qurğuşun, 
sink, nikel, alüminium) isə 20%-ni təşkil edir. Beynəlxalq ticarət birjalarının əsas mərkəzləri ABŞ-

da (Çikaqo, Nyu-York) və İngiltərədədir (London), son illərdə isə Yaponiya (Tokio) birjasının rolu 
artmışdır. 

BMT-nin göstəricilərinə görə inkişaf etməkdə olan ölkələr yanacağın 57%-ni və mineral 
resursların 36%-ni inkişaf etmiş ölkələrə ixrac edir. Eyni zamanda onların xammal (nefti bura daxil 
etmədən) və ərzaq ixracı 1960-cı ildəki 40%-dən hazırda 28%-ədək enmişdir(7, s.41). 

Yaxın və Orta Şərq ölkələri təqribən dünya xam neft ixracının üçdə ikisinə nəzarət edir. İri neft 
ixracatçıları Səudiyyə Ərəbistanı, İran və BƏƏ-dir. Növbəti yerləri aşağıdakı inkişaf etməkdə olan 
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10 ölkə tutur: Venesuela, Nigeriya, Meksika, Liviya, Əlcəzair və İndoneziya. Bundan başqa 
İndoneziya təbii qazın, Kolumbiya isə daş kömürün iri ixracatçıları sırasındadırlar. 

Beləliklə, mineral resursların əsas hasilatçıları olan inkişaf etməkdə olan ölkələr bu məhsulları 
daxili tələbatlarından üç dəfə artıq həcmdə istehsal edirlər və hasilatın artıq hissəsini inkişaf etmiş 
ölkələrə satırlar. Qeyri-karbohidrogen mineral resursları ixrac edən qrupa Braziliya (dəmir filiz, 
marqanes, titan, qalay, boskit, qrafit və s.), Çili (mis), Peru (mis, qurğuşun, sink, qalay), Qvineya, 
(boksit) və s. daxildir. 

Maraqlıdır ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin payına kənd təsərrüfatı xammalının dünya 
ixracının 32%-i düşür. Tropik məhsulların (kakao, qəhvə, çay və s.) dünya ixracının 90%-ə 
qədərini, o cümlədən qəndin 50%-dən çoxunu bu ölkələr ixrac edir. Çayın çox hissəsini Hindistan, 

qəhvənin - Braziliya, kakaonun – Kot-d’İvar istehsal edir. 
Ekoloji cəhətdən təhlükəli, çoxlu material və zəhmət tələb edən müəssisələrin inkişaf etmiş 

kapitalist ölkələrdən çıxarılaraq, inkişaf edən ölkələrə köçürülməsi və onlara uyğun müəssisələrin 
yaradılması həmin qrupa daxil olan ölkələrin dünya ixracatında payını artırır. Məsələn, Koreya 
Respublikası və Braziliya polad və prokatın, Braziliya, Venesuela, Bəhreyn və BƏƏ isə alüminin 
məhsullarının mühüm ixracçılarına çevrilmişlər. 

Qərbin inkişaf etmiş ölkələri özlərini yanacaq və mineral xammalla təmin edə bilmirlər, öz 
tələbatlarının çox hissəsini Asiya, Afrika və Latın Amerikasından gətirilən mallarla təmin edirlər. 
Hətta ABŞ özünün inkişaf etmiş neft sənayesinə baxmayaraq tələbatının 50%-ni idxal hesabına 
ödəyir. Qərbi Avropa neftə olan tələbatının ancaq üçdə birisini ödəyə bilir, qalan neft inkişaf edən 
ölkələrdən və Rusiyadan idxal olunur. Yaponiya tamlığı ilə neftin idxalından asılıdır, Qərbi Avropa 
təbii qazın yarısını Rusiya və Afrika ölkələrindən idxal edir. 

Qeyri-karbohidrogen mineral xammala qaldıqda inkişaf etmiş ölkələr (ilk növbədə Qərbi 
Avropa və Yaponiya) öz tələbatının üçdə birini idxal hesabına ödəyir. Eyni zamanda inkişaf etmiş 
ölkələrin payına dünya yanacaq ixracının 31%-i və dünya filiz və metal ixracının 55%-i düşür. Neft 
ixracı üzrə bu ölkələr Norveç, Böyük Britaniya və Kanada, təbii qaz üzrə - Kanada, Niderland və 
Norveç, daş kömür üzrə - Avstraliya, ABŞ, Cənubi Afrika Respublikası (CAR) və Kanada, uran 
üzrə - Kanada, CAR və İsveç, dəmir filizi üzrə - Avstraliya, Kanada və İsveç, xrom filizi üzrə - 

CAR, nikel üzrə - Kanada, molibden üzrə - ABŞ), boskit üzrə - Avstraliya, qurğuşun üzrə - 

Avstraliya və Kanada, sink üzrə - Kanada və Avstraliya, qızıl üzrə - CAR, ABŞ, Avstraliya və 
Kanada, platin qrupuna aid metallar üzrə - CAR və Kanada, almaz üzrə - Avstraliya və CAR-dır (8, 
s.109). 

Qərbin inkişaf enmiş ölkələri dünya ixracının 67%-ni və dünya ərzaq idxalının 68% həyata 
keçirirlər. Xüsusən onların süd məhsullarının, taxıl, ət, içki, meyvə, tərəvəz, bitki yazı, balıq 
məhsullarının dünya ixracında payı çoxdur . Ərzaq mallarının dünya ixracında ABŞ, AI ölkələri, 
Kanada və Avstraliyanın, idxalında isə Yaponiya, ABŞ və Aİ ölkələrinin payı böyükdür. 

Sənaye cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin qarşılıqlı ticarətinin 60%-i kimya məhsullarının payına 
düşür (əsas ixracatçılar Almaniya, ABŞ, Fransa, Böyük Britaniya, idxalçılar isə Almaniya, ABŞ, 
Fransa, Böyük Britaniya və İtaliyadır. 

Rusiya xammal ixracının ölkənin iqtisadiyyatında əsas faktorlardan biridir. Xammal məhsulları 
Rusiyanın ixracında 75% təşkil edir. Xüsusən Rusiya yanacaq energetik resursların ixracatçısı kimi 
tanınır. Bu ölkədə hasil olunan neftin 40%-dən çoxu, təbii qazın üçdə biri ixrac olunur (9, s.128). 

Beləliklə, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin xammala və əsasən ekzotik ərzaq 
məhsullarına olan tələbatlarının böyük hissəsini inkişaf etməkdə olan ölkələr təmin edirlər. Bunun 
üçün, əvvəla, onların zəngin təbii sərvətləri, münbit torpaqları, meşələri, və faydalı yaraqları vardır. 



339 
 

Onu da qeyd etməliyik ki, inkişaf etməkdə olan ölkələrin çoxu kənd təsərrüfatının inkişaf 
etdirilməsini, demək olar ki, ikinci plana çəkmiş və öz güclərini sənayeləşdirməyə yönəltmişlər. Bu 
planların həyata keçirilməsində də beynəlxalq ticarətin rolu böyükdür. Hər şeydən əvvəl iqtisadi 
inkişafının güclü faktorlarından olmaqla yanaşı, bir çox ölkələrin dolanış şərtlərdən biridir . Bundan 
başqa beynəlxalq ticarət vasitəsi ilə belə ölkələr artıq qalmış resurslarını sata bilir və ölkənin vacib 
problemlərini həll edir, o cümlədən sənaye müəssisələri üçün avadanlıq idxal edirlər. İqtisadi 
cəhətdən inkişaf etmiş ölkələr isə ixrac etdikləri bu avadanlıqlara yüksək qiymətlər qoyurlar, bu isə 
inkişaf edən ölkələrlə müqayisədə qeyri tarazlıq yaradır. 

Eyni zamanda qeyd olunmalıdır ki, iqtisadiyyatın, o cümlədən ixracatın xammala əsaslanması 
ancaq inkişaf etməkdə olan ölkələrə aiddir. 

Beynəlxalq ticarətin struktur və dinamikasına nəzər salsaq, görərik ki, ticarətin əsas mahiyyəti 
inkişaf etməkdə olan ölkələrdən xammalın idxalını artırmaqdan ibarətdir. Sözsüz ki, bu, inkişaf 
etməkdə olan üçün müsbət hal sayıla bilməz. Lakin digər tərəfdən bu halı müsbət istiqamətə 
yönəltmək olar, belə ki, xammal ixracından əldə olunan valyuta gəlirlərindən səmərəli istifadə bu 
ölkələrin iqtisadi cəhətdən inkişafına böyük təkan verə bilər. Bu fakt Azərbaycan üçün də çox 
önəmlidir. 
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İNNOVASİYA YÖNÜMLÜ FAKTORLARIN ÖLKƏNİN QEYRİ-NEFT 

SEKTORUNUN İNKİŞAFINA TƏSİRİ 
Hal hazırda Azərbaycanın iqtisadi inkişaf göstəricilərinə görə dünyanın diqqət mərkəzindədir. 

Ölkəmizin neft hasilatında ixtisaslaşdığı sirr deyil. Ancaq son onilliklərdə qeyri-neft sektorunun 

inkişafı və əsasən istehsalatın sürətlə artması tempi nəzərdən qaça bilməz. Bu inkişafı dəstəkləmək 
üçün tədbirlər görülməlidir. Bu məqalənin məqsədi ölkənin qeyri-neft sektorunun hazırkı vəziyyəti 
haqqında ümumi məlumat vermək, qeyri-neft sektorunun inkişafını daha da prespektivli etmək 
məqsədi ilə innovasiyalardan istifadə yolunu göstərmək, bu sahədə yerli və xarici investorları cəlb 
edərək investisiya axınını sürətləndirmək kimi islahatların həyata keçirilməsinin zəruri oldugunu 
göstərməkdi.. Məqalədə qeyri-neft sektorunun inkişaf dinamikasının siyahisi və müqayisəli təhlili 
verilir. Məqalədə bu sahəni dəstəkləmək üçün təkliflər və istiqamətlər əks etdirilir. 

Açar sozlər: qeyri-neft sektoru, innovasiyalar, investisiyalarŞ emal, sənayyə. 
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INNOVATIVE FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT  

OF THE NON-OIL SECTOR OF THE COUNTRY 
Now Azerbaijan is in the center of world attention, with our economic indicators of 

development. It is no secret that our country specializes in oil production. But in the last decades it 

is observed the development of non-oil sector accelerated by that growth, and mainly 

manufacturing industry. Measures for support of this development are necessary. A number of 

reforms are carried out, investments of both local, and foreign investors to this area are attracted, 

innovations for obtaining a bigger effect of development of non-oil sector. The purpose of this 

article to give a general idea about a present condition of non-oil sector of the country. In article 

given tables and comparative analyses of dynamics of development of branches of non-oil sector. In 

article presented offers and the directions of support of this area. 

Key words: non-oil sector, innovation, investment, manufacturing, industry. 
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SAHİBKARLIQ FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ ANTİİNHİSAR FƏALİYYƏTİNİN 
HÜQUQİ TƏNZİMLƏNMƏSİ 

Bu məqalədə antiinhisar qanunvericiliyinin yaranma tarixi və bu qanunvericiliyə aid olan 
Qanunlar əks olunmuşdur. Məqalədə rəqabət və inhisarın spesifik xüsusiyətləri araşdırılmış və 
onların antiinhisar fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsindəki rolu göstərilmişdir. 

Açar sözlər: sahibkarlıq, inhisar, rəqabət, antiinhisar, hüquqi tənzimlənmə, qanunvericilik. 
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LEGAL REGULATION OF ANTI-MONOPOLY ACTIVITY IN 

ENTREPRENEURSHIP ACTIVITY 
 

This article describes the history of anti-monopoly legislation and the laws relating to this law. 

The article examines the specific features of competition and monopoly and their role in the legal 

regulation of anti-monopoly activities. 

Keywords: entrepreneurship, monopoly, competition, anti-monopoly, legal regulation, 

legislation. 

 

Bütün dünya dövlətlərində sərbəst bazar iqtisadiyyatının əsas tələblərindən biri sahibkarlığın 
inkişaf etdirilməsidir. Sahibkarlıq fəaliyyətinin tənzimlənməsi ilə bağlı qanunvericilikdə bazar 

münasibətləri şəraitində iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi, ona hüquqi təminatın verilməsi öz əksini 

tapmışdır. Həmçinin bu qanunvericilikdə rəqabət mexanizminin formalaşması və onun qorunması 
ilə bağlı müddəlar yer almışdır. AR Mülki Məcəlləsinin 13-cü maddəsinə, həmçinin “Sahibkarlıq 
fəaliyyəti haqqında” AR Qanunun 1-ci maddəsinə müvafiq olaraq, Sahibkarlıq fəaliyyəti şəxsin 

müstəqil surətdə həyata keçirdiyi, əsas məqsədi əmlak istifadəsindən, əmtəə satışından, işlər 

görülməsindən və ya xidmətlər göstərilməsindən mənfəət (fərdi sahibkarlar tərəfindən gəlir) 

götürülməsi olan fəaliyyətdir (4, s.5), (7, s.1). 

Dövlətin antiinhisar tənzimləmə sistemi iqtisadiyyatı bazar münasibətləri əsasında inkişaf edən 
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bütün ölklərdə formalaşmışdır. İstehsalçı tərəfindən bazarın inhisara almaq imkanlarının 
məhdudlaşdırılması məqsədi ilə dövlət inzibati və iqtisadi tədbirlərdən əlavə digər tənzimlənmə 

tədbirləri də həyata keçirir. Bu sistemə hüquqi tədbirlər daxildir. 

Bazar rəqabəti üçün zəruri olan əlverişli şəraiti təmin etmək və islehsalçının bazarı inhisara 
almaq cəhdlərini və imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi ilə dövlət iqtisadi, inzibati aktları həyata 

keçirir. Bu kompleks tədbir dövlətin antiinhisar tənzimlənməsi adlandırılır (2, s.73). 
İlk antiinhisar aktı kimi Bizans imperatoru Zenonun 483-cü ildə qiymətlər haqqında imzaladığı 

konstitusiyanı göstərmək olar. Bu konstitusiyada deyilir ki, “mən hər şəxsə geyim və ya balığa və 

yaxud digər məhsula və ya digər istifadə üçün nəzərdə tutulmuş hər hansı bir əşyaya inhisarın 
həyata keçirilməsinə yol verməməsini əmr edirəm”. Bu aktda ilk dəfə olaraq “inhisar” sözü 

meydana gəlmişdir. Daha sonra, İngiltərədə XVII əsrdə qəbul edilmiş qanun şəhər ticarətində 

mövcud inhisarçılığı aradan qaldırdı. Almaniyada isə 1886-cı ildə haqsız rəqabət haqqında qanun 
qəbul edilmişdir. Kanadada isə 1889-cu ildə ticarətdə məhdudiyyətlərlə bağlı olan birliklərin 

qadağan edilməsi haqqında qanun qəbul edilmişdir. 
Hüquq nəzəriyyəsində antiinhisar qanunvericiliyinin üç modelinə rast gəlmək olar: 

Amerika modeli – bütün inhisarçılığı qanuna zidd hesab edir. Bu modelli qanunvericilik hal-

hazırda Kanada, ABŞ, Argentina və Yaponiyada tətbiq edilir. 

Avropa modeli – inhisarçılığı qanuna zidd hesab etmir, lakin inhisarçılığa nəzarəti həyata 

keçirir, inhisar xarakterli sui-istifadə hallarına qarşı mübarizə aparır. Bu modelli qanunvericilik 

Böyük Britaniya, Fransa və Qərbi Avropa dövlətlərində tətbiq edilir. 

Qarışıq modeldə - inhisarçılıq həm qanuna zidd hesab olunur, həm də inhisarçılığa yol verilir. 
Məsələn, təbii inhisarçılıq. Bu modelli qanunvericilik Almaniya, Azərbaycan, Rusiya və MDB-yə 

daxil olan digər dövlətlərdə tətbiq olunur (1, s.182-183). 

İnhisar dedikdə, müvafiq bazarda bir və ya bir neçə sahibkarlıq subyektinin hökmran mövqeyi 
başa düşülür. Bazarda hökmran mövqe – qüvvədə olan qanunvericilik bütün təsərrüfat subyektləri 

sırasında bazarda hökmran mövqe tutan şəxslərin hüquqi vəziyyətini ayırır. Hüquq ədəbiyyatında 
belə subyektləri çox zaman inhisarçılar adlandırırlar. Hökmran mövqe – bazarda əvəzləyicisi 

olmayan və ya qarşılıqlı surətdə dəyişdirilən əmtəəyə malik olan təsərrüfat subyektinin və ya bir 

neçə təsərrüfat subyektlərinin müstəsna mövqeyidir (1, s.177-178). 

“Antiinhisar fəaliyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 4 mart 1993-cü il tarixli, 526 №-

li Qanununun 4-cü maddəsində isə hökmran mövqeyə belə bir anlayış verilmişdir: hökmran mövqe 
– təsərrüfat subyektinin öz iqtisadi potensialının üstünlüyünə əsaslanaraq rəqabətə həlledici təsir 

göstərməyə imkan verən və bununla da bazarın digər iştirakçılarının bazara daxil olmasını 
çətinləşdirən müstəsna vəziyyətidir. Bazarda payı 35%-in və ya qanunvericilikdə müəyyən olunmuş 
digər həddən çox olan təsərrüfat subyekti hökmran mövqe tutan hesab olunur (5, s.2). 

Bundan əlavə, hökmran mövqe rəqabət aparanlar arasında bağlanmış sazişdən, həm də 

inhisarçı ilə onun alıcı və ya istehlakçısı arasında bağlanmış sazişdən yarana bilər. 

Hüquq ədəbiyyatlarında müxtəlif meyarlara əsaslanaraq inhisarın tipləri göstərilmişdir. 
İnhisarın bu tiplərinin ümumiləşdirərək aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar. 

1. Bilavasitə dövlət tənzimlənməsi nəticəsində yaranan inhisarçılıq. 
Bu tip inhisarçılıq dövlət və ictimai maraqların təmin edilməsi məqsədilə dövlətin iradəsi 

əsasında yaradılır. Bu tip inhisarçılığı, onun hüquqi təbiəti nəzərə alınmaqla dövlət inhisarçılığı 
adlandırmaq olar. 

2. Bilavasitə dövlət tənzimlənməsi olmadan və sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin müstəqil 

hərəkətləri nəticəsində yaranan inhisarçılıq. Bu tip inhisarçılıq aşağıdakı hallarda ola bilər: 
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- Sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin birinin digəri üzərində haqlı rəqabət nəticəsində 

üstünlük əldə etməsi; 

- Rəqiblərin öz təşəbbüsləri ilə bazardan çıxması. 
3. Sahibkarlıq subyektlərinin müstəqil yaratdıqları inhisarçılıq. Bu inhisar süni inhisarçılıq 

adlanır. 
Sosial-iqtisadi təbiətinə görə inhisarın aşağıdakı növlərini fərqləndirmək olar: 

 Təbii inhisarçılıq 

 Qanuni (leqal) inhisarçılıq 

 Süni inhisarçılıq. 
Bazarda azad rəqabət üçün daha təhlükəli və geniş yayılmış süni inhisarçılıqdır. Bu növ 

inhisarçılığın təbii inhisarçılıqdan fərqi ondan ibarətdir ki, süni inhisarçılıq daha çox gəlir əldə 

etmək üçün inhisar subyektlərinin birləşməsidir. Bu növ inhisarçılıq bazarın quruluşunu qəsdən, 

bilərəkdən dəyişir, yəni: 

 Yeni sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin bazara daxil olmasına maneələr yaradır; 
 Daha böyük kapitaldan istifadə olunur; 

 Yeni sahibkarlıq fəaliyyəti subyektləri ilə müqayisədə daha yüksək səviyyədə 

texnologiyadan istifadə olunur. 

Süni inhisarçılıq aşağıdakı kimi təşkil olunur: 
 Kartel; 

 Sindikat; 

 Trest; 

 Konsern. 

Kartel – inhisarın daha çox dayanıqlı formasıdır. Hər bir müəssisə kartelə daxil olduqda 

maliyyə və istehsal müstəqilliyini saxlayır. Kartel bir sahə çərçivəsində fəaliyyət göstərir. İnhisar 
sazişləri nəticəsində kartelə daxil olan subyektlər bazarda ümumi siyasət işləyib hazırlayır, 
məhsulun istehsalının ümumi həcmi müəyyənləşdirilir və vahid qiymət müəyyən edilir. 

Sindikat – inhisar birliyinin təşkilatı formasıdır. Sindikatda məhsulun satışı, sifarişlərin 

bölgüsü mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir. Bir sözlə desək, sindikat birgə sahibkarlıq 
fəaliyyətini həyata keçirən hüquqi və istehsal cəhətdən müstəqil olan sahibkarların birliyidir. 

Trest – inhisar birliyinin formasında biridir. Trestə daxil olan sahibkarlıq fəaliyyətinin 

subyektləri istehsal, kommersiya və hüquqi müstəqilliyini itirir. Bu növ inhisarçılıq XIX əsrdə daha 

çox yayılmışdır. Keçmiş SSRİ-də trestlər, ilk dəfə 1923-cü il aprel ayının 10-da yeni iqtisadi siyasət 

nəticəsində yaranmışdır. 
Konsern – istehsalın və kapitalın yüksək səviyyədə mərkəzləşdirilmiş müxtəliş müəssisələrin 

birliyidir. Bu, inhisar birliyinin daha üstün və mürəkkəb formasıdır (1, s.179-180). 

Antiinhisar tənzimlənməsinə rəqabət və istehsalın inhisarçılıq səviyyəsinin tənzimlənməsi, 

müəssisənin taktika və strategiyası, xarici iqtisadi fəaliyyətin idarə edilməsi, qiymət və vergi 

tənzimlənməsi daxildir. Antiinhisar qanunvericiliyinin yaradılması və istifadəsi, həmçinin bazar 

münasibətlərinin dövlət tənzimlənməsinin zəruriliyi iqtisadiyyatın səmərəliliyinin yüksəldilməsində 

mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Antiinhisar fəaliyyəti haqqında qanun aşağıdakı halların qadağan edilməsini nəzərdə tutur: 

- müəssisənin və sahibkarların məhsul istehsalı və satışı sahəsində müstəqilliyinin 

məhdudlaşdırılması ilə bağlı; 
- ayrı-ayrı təsərrüfat subyektlərinin fəaliyyəti üçün ayrıseçkilik və ya qeyri-bərabər şəraitin 

yaradılması ilə bağlı (o cümlədən satış hüququnun məhdudlaşdırılması, yeni təsərrüfat 
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subyektlərinin yaradılmasına qarşı süni maneələr, müəyyən alıcı qruplarına məhsulun 

növbədənkənar göndərilməsi ilə bağlı göstərişlərin verilməsi və s.); 

- bazarın normal fəaliyyətinə mane olmaq üçün idarəetmə orqanları arasında razılaşmaların 
mövcudluğu ilə bağlı (o cümlədən qiymətlərin artması və ya azalması, bazarın ərazi prinsiplərinə 

bölünməsi, təsərrüfat subyektlərinin bazara daxil olmasının məhdudlaşdırılması və s.) fəaliyyətini 

qadağan edir(2, s.74). 
Antiinhisar tənzimlənməsi ilə bağlı qanuna müvafiq olaraq dövlət rəqabətin inkişafı, inhisarçı 

fəaliyyətə məhdudluq, haqsız (qeyri-xoşməramlı) rəqabəti aradan qaldırmaq məqsədi ilə zəruri 

tədbirlər sistemini əhatə edən siyasət həyata keçirir. Bunun üçün hökumətin tərkibində antiinhisar 

siyasəti və yeni yaradılmış strukturlara (sahibkarlığa) kömək üzrə Dövlət Komissiyası yaradılır. 
Antiinhisar üzrə Dövlət Komissiyasının vəzifəsinə bazar münasibətlərinin formalaşmasına təsir 

göstərmək, inhisarçı fəaliyyətin məhdudlaşması, bu sahədə qanunvericilik aktlarının qəbul 

edilməsinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi aiddir. 

Antiinhisar Komitəsinin əsas funksiyaları aşağıdakılardan ibarətdir: 

- istehsalın va tədavülün inhisarsızlaşdırılması üzrə tədbirlərin hazırlanması və həyata 

keçirilməsi: 

- antiinhisar qanunvericiliyi və praktik olaraq onun tətbiqi, həmçinin bazarın formalaşmasına, 
rəqabətin inkişafına və haqsız rəqabətin ləğv edilməsi ilə bağlı sənədlərin təkmilləşdirilməsi 

məsələsi üzrə hökumətin zəruri təkrar hazırlığı: 
- əmtəə bazarı və rəqabətin inkişafı istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi: 

- təsərrüfat subyektlərinin yaradılması, yeniliklərin təşkili və ləğv edilməsi ilə bağlı antiinhisar 
fəaliyyətinə nəzarət: 

- bu və ya digər təsərrüfat subyektlərinin bazarda hakim mövqe tutmasına gətirib çıxara biləcək 

iri partnyorlarla səhmlərin satılmasına və alınmasına nəzarət (2, s.76). 

İstehsal vasitələri üzərində xüsusi mülkiyyət rəqabətin mövcudluğunu şərtləndirir. Rəqabət 

latın sözüdür. “Concurero” yəni toqquşma, üz-üzə gəlmə mənalarını daşıyır. Rəqabət həmçinin 

bazarın təbiətinə daxilən xas olan bir ünsür olub, bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirən başlıca 
amillərdən biri kimi çıxış edir. Rəqabət bir tərəfdən istehsalçıların öz aralarında, ikinci tərəfdən 

istehsalçılarla istehlakçılar arasında, üçüncü tərəfdən isə istehlakçıların öz aralarında olan 
mübarizəni əks etdirir. Rəqabət bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin, xüsusi sahibkarlıq 
fəaliyyətinin səmərəliliyinin yüksəldilməsinin başlıca amilidir. 

Rəq bət z d b z r şər itində, ç s ylı əmtəə s hiblərinin müstəqil fə liyyət göstərdiyi və 

b z r qiymətlərinin sərbəst f rm l şdığı bir şər itdə z d şə ildə p rılmalıdır. z d b z rd  lı ı 
və s tı ı b z r qiymətlərindən sılıdır. nl rın hər biri sərbəst şə ildə b z rı tərk dib digər b z r  
d il l  bilərlər. Bazar iqtisadiyyatına malik olan bütün ölkələrdə rəqabətin ədalətli aparılmasının 
iqtisadi inkişafda böyük rolu vardır. Bazar iqtisadiyyatına malik ölkələrdə ədalətsizliyə yol 

verməmək üçün ―Haqsız rəqabət haqqında‖ qanun qəbul edilir. “Haqsız rəqabət haqqında” AR 

Qanununun 3-cü maddəsinə əsasən haqsız rəqabətə aşağıdakılar aid edilir: 
 rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin təqlidi; 
 rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinin nüfuzdan salınması; 
 rəqibin təsərrüfat fəaliyyətinə müdaxilə; 
 haqsız sahibkarlıq fəaliyyəti; 
 haqsız işgüzarlıq davranışı; 
 istehlakçıların çaşdırılması (6, s.1-2). 

Bu tip halların qanunla qarşısının alınması bazar subyektlərinin əsassız üstünlük əldə etməsini 
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aradan qaldırır. İqtisadçılar azad rəqabətin 2 əsas formasını qeyd edirlər: 

Sahədaxili rəqabət- burada rəqabət yni s hədə fə liyyət göstərən s hibk rl r r sınd  b ş 
v rir. Eyni bir tip əmtəəni çoxlu istehsalçılar istehsal etsədə onların istehsal şəraitləri eyni olmur, bu 

da öz növbəsində təsirini istehsal xərclərinə göstərir. Belə olan zaman, istehsalçı fərdi xərcləri 

minimuma endirməyə çalışır. Yəni fərdi məsrəfləri b z r qiymətindən ç  l n s hib r itirə ək, 

fərdi məsrəfləri b z r qiymətindən z l n s hibk rl r isə əl və mənfəət götürə əklər. Yəni 

sahibkar minimum istehsal xərci ilə maksimum mənfəət götürməyə çalışır. Sahələrarası rəqabət-

Sahələrarası rəqabətdə isə sahibkar hansı sahəyə investisiya qoymağın daha səmərəli ola biləcəyini 

əsas götürür. BaĢqa sözlə , mü təlif s hələrdə ç lış n pit l s hiblərinin öz pit ll rını d h  
gəlirli s hələrə q ym q uğrund  p rdıql rı rəq bətdir. Bunun nəticəsində də mü təlif s hələrdə 

y r nmış mənfəət b z r m nizmi v sitəsilə bölünür və yni miqd r pit l s hibləri bər bər 

mənfəət əldə dirlər. Bu mənfəətə də orta mənfəət deyilir. Böyük iqtisadçı Karl Marks bu haqda 
yazır ki, y lnız mü təlif ist hs l s hələrində i pit ll rın rəq bəti ist hs l qiymətini y r dır i, bu 
d  mü təlif s hələr r sınd  mənfəət n rm sını tənləşdirir. Bundan əlavə rəqabətin daha 2 əsas 

növü var: 

 Sağlam rəqabət; 

 Qeyri-sağlam rəqabət. 

Sağlam rəqabət olan bazarda kapitallar, iş qüvvələri sərbəst hərəkət edir. Bu bazarda qeyri-

iqtisadi maneələr olmur. Amma təcrübədə və reallıqda bazarda sağlam rəqabət olmur. Bu zaman bir 

müəssisə qeyri-iqtisadi metodlardan istiadə edərək öz rəqibinə qalib gəlir. Bu qeyri-iqtisadi 

metodlara reklam, marka, dövlət məmurlarının himayəsindən istifadə kimi məsələlədir. Bunuda 

qeyd etmək lazımdır ki, q yri-s ğl m rəq bət bir ç  h ll rd  in yətlə nəti ələnir. Rəqabət bazar 

iqtisadiyyatının əsas qanunlarındandır. Bu təbii prosesdir. Məşhur ingilis iqtisadçısı Adam Smith 

bazar iqtisadiyyatında rəqabəti bazarı hərəkətə gətirən ―gizli əl‖ adlandırmışdır (10, s.7-9). 

Bu sahədə münasibətlərin hüquqi tənzimlənməsində «Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» 
Azərbaycan Respublikasının 1993-cü il 4 mart tarixli Qanunu, «Təbii inhisarlar haqqında» 1998-ci 

il 15 dekabr tarixli qanunu, «Haqsız rəqabət haqqında» 1995-ci il 2 iyun tarixli qanunu, Azərbaycan 

Respublikası Nazirlər Kabinetinin «Antiinhisar qanunvericiliyin pozulması haqqında işlərə baxılma 
Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə» qərarı və bir sıra digər normativ hüquqi aktlar mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir (3, s.387). 

«Antiinhisar fəaliyyəti haqqında» Qanunda İnhisarçılıq fəaliyyətinin 9 növü fərqləndirilir. 

Bunlar aşağıdakılardır: dövlət inhisarçılığı, sahə inhisarçılığı, yerli inhisarçılığı, təsərrüfat 

subyektlərinin inhisarçılığı, maliyyə-kredit inhisarçılığı, bazar subyektlərinin üfüqi və şaquli 
sazişləri nəticəsində yaranan inhisarlıq, təbii inhisarçılıq, patent-lisenziya inhisarçılığı və yerin 

təkindən istifadə inhisarçılığı (3, s.388). 

“Təbii inhisarlar haqqında” Qanunun 1-ci maddəsində onun əsas məqsədi qeyd olunub. 

Maddə1. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında təbii inhisarlarla bağlı dövlət tənzimlənməsinin 

təşkilati və hüquqi əsaslarını müəyyən edir. Təbii inhisar subyektləri ilə istehlakçıların maraqlarının 
uzlaşdırılmasını təmin etməyə yönəldilmişdir. 

Bundan başqa Qanunun 3-cü maddəsində aşağıdakı kimi qeyd olunub: “Təbii inhisarlar 

haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından, bu Qanundan, 
“Antiinhisar fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunundan və digər normativ-

hüquqi aktlardan ibarətdir” (8, s.1). 

Dünya təcrübəsi göstərir ki, azad bazar iqtisadiyyatı olmadan sahibkarlıq fəaliyyətinin zəifliyi 

şəraitində heç bir cəmiyyətin gələcəyə inkişafı ola bilməz. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
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“Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi, sərbəst iqtisadiyyata yol verilməsi, bazar iqtisadiyyatının 
yaradılması bizim strateji yolumuzdur” fikrini rəhbər tutaraq, Azərbaycan dövləti sahibkarlıq 
fəaliyyətini qanunvericilik, inzibati-hüquq, büdcə, vergi və pul-kredit vasitəsi ilə tənzimləyir (9, 

s.1). 
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TRANSMİLLİ ŞİRKƏTLƏRİN FƏALİYYƏT MEXANİZMİ 

Məqalədə göstərilir ki, müasir iqtisadi proseslərin ən aktual mövzularindan biri qloballaşma 
və transmilliləşmə çıxış edir, və onlar ölkələrin inkişafına güclü təsir edir. Məqalədə qloballaşma 
şəratitində dünya iqtisadiyyatindaki meyllər müəyyənləşdirilmiş, onun müasir göstəriciləri əks 
etdirilmişdir. Bu aspektdə transmilli şırkətlərin fəaliyyəti qiymətləndirilmiş və onun iqtisadi 

səmərəliliyinin artirilmasi yollari təhlil edilmişdir. 
Açar sözlər: transmilli şirkətlər,investisiyalar,kapitalın miqrasiyası, xarici filiallar,dünya 

bazarları, rəqabət mühiti. 
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MECHANISM OF ACTIVITY OF TRANSNATIONAL COMPANIES 
The article shows that one of the most urgent topics of modern economic processes is globali-

zation and transnationalization, which have a strong impact on the development of the countries of 

the world. In article the tendencies of the world economy in the conditions of globalization are de-

fined, its basic directions are reflected. In this aspect, the activity of transnational companies was 

analyzed and ways of increasing its economic efficiency were analyzed. 

Key words: transnational companies, investments, migration of capital, foreign branches, 

world markets, competitive environment. 

 

Müasair dövrdə qloballaşmanı və iqtisadi inteqrasiyanı inkişaf etdirən ən başlıca qüvvə olan 
transmilli korporasiyalar özləri üçün yüksək səviyyəli inkişaf və artım təmin etmək məqsədi ilə 
inkişaf etmiş ölkələrin bazarlarında müəyyən yerləri tutub öz payını artırmağa səy göstərirlər. 
Bununla da, bazar motivləri transmilliləşmə strategiyaları üçün zəmin kimi çıxış etməyə başlayırlar. 

Bazar axtaran strategiyalar yüksək rəqabətli hesab edilirlər. Onlar mövcud yaxud da yeni ba-

zarlardan rəqiblərini sıxışdırıb çıxartmaq məqsədi güdürlər ki, bununla da onlar birbaşa xarici in-

vestisiyalar ilə çox sıx şəkildə əlaqədə olurlar. Orta səviyyəli firmalar əsasən bazar məqsədləri 
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güddüyü halda, iri transmilli korporasiyalar problemli bazarlarda öz istehsallarını yaratmaq, bazarın 
daha böyük payını əldə etmək və uzun müddət ərzində bazara nəzarət etmək məqsədilə birinci olar-

aq bazara daxil olmaq üçün müxtəlif üsullar və yollar axtarırlar. 
İri transmilli korporasiyalar çox riskli bazarlara investisiya qoya bilirlər. Bu investisiyaların 

qoyuluşunda əsas məqsəd həmin bazara digər iri bir transmilli korporasiyanın daxil olmasının 
qarşısını almaqdan ibarət olur. Bu tip investisiyalar strateji investisiyalar hesab edilir. Çünki onlar 
özlərində satışın həcminin təcili olaraq artırılması məqsədini güdmürlər. Bunula belə, 
kompaniyaların mövqelərinin müdafiəsinə yönəldilmiş strategiyalarda gəlirlərinin artırılmasına olan 
səylər üstünlük təşkil edir. Lakin müəyyən vaxt kəsiyindən sonra bazar amilləri yenidən üstünlükdə 
olurlar. 

İnvestisiyalaşdırmağa gəldikdə isə, transmilliləşmə strategiyalarının həyata keçirilməsi üçün 
istifadə olunan investisiyalaşdırmanın aşağıdakı üsulları mövcuddur: 

-“sıfırdan” investisiyalaşdırma; 
-transplantasiya; 

-strateji alyanslar; 

-udulma və qovuşma; 
“Sıfırdan” investisiyalaşdırmada xarici bazarda tamamilə yeni bir müəssisənin yaradılmasını 

nəzərdə tutur. Burada birbaşa xarici investisiyaların çox əhəmiyyətli bir rolu vardır. 
Transplantasiyada isə, iri transmilli korporasiyaların ayrı-ayrı hissələrinin resipient ölkələrə 

(investisiya qəbul edən ölkələrə) ötürülməsi nəzərdə tutulur. Çox vaxt bu yığıma əsaslanan istehsal 
sahələri üçün həyata keçirilir [4, s.10]. 

Strateji alyanslar isə inkişaf etmiş ölkənin iri transmilli korporasiyasının resipient ölkəyə 
təsirinin birgə müəssisələr və uzunmüddətli razılaşmalar əsasında həyata keçirilməsini nəzərdə tu-

tur. 

Udulma prosesi bir transmilli korporasiya tərəfindən investisiya qəbul edən ölkədə yerləşən 
digər transmilli korporasiyanın nəzarət səhm paketinin əldə edilməsi yolu ilə baş verir. Qovuşma 
prosesində isə, yerli və xarici bazarda güclənmiş rəqabətlə rastlaşdığı zaman xərclərin azaldılması 
və könüllü surətdə səylərin birləşdirilməsi nəzərdə tutulur. 

İri transmilli korporasiyalar tərəfindən tətbiq edilən strategiyalar sahələrin və bazarların 
xüsusiyyətlərindən asılı olur. Transmilli korporasiyalar üçün xüsusi bir əhəmiyyət kəsb edən strate-

giyalar donor ölkə ilə investisiya qəbul edən ölkələr arasındaki qarşılıqlı təsir strategiyalarıdır. 
Təsərrüfat həyatının beynəlmiləlləşməsi dövlətlər arasında təkcə əmtəə və iş qüvvəsinin 

yerləşdirilməsini deyil, eyni zamanda kapitalın da iştirakını tələb edir. Kapitalın beynəlxalq hərəkəti 
kapitalın hər şeydən əvvəl özünü artırması məqsədilə xaricdə yerləşdirilməsi və fəaliyyətidir. Əmtəə 
ixracını tamamlayaraq və onu ifadə edərək kapital ixracı beynəlxalq iqtisadi münasibətlər 
sisteminin və müasir dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz, təyinedici və fərqləndirici xüsusiyyətinə 
çevrilmişdir. 

Kapitalın beynəlxalq miqrasiyası dünya bazarının formalaşdığı dövrə təsadüf edir. Kapitalın 
ixracı XX əsrin əvvəllərində əmtəə ixracı inhisarını sarsıtmışdır. Belə ki, 80-ci illərdə birbaşa 
investisiyaların orta illik artımı 34% təşkil etmişdir ki, bu isə dünya ticarətinin artım sürətindən 5 
dəfə çox idi. 90-cı illərdə birbaşa xarici investisiyaların həcmi aşağı düşsə də sonralar yenidən 
əhəmiyyətli dərəcədə artmış və beynəlxlaq əmtəə tədavülünün illik artımını keçmişdir. Kapitalın 
hərəkəti əmtəə hərəkətindən çox fərqlənir[7]. Xarici ticarət bir qayda olaraq əmtəənin istehlak 
dəyəri ilə mübadiləsidir. Kapital ixracı isə, kapitalın bir ölkələrin milli tədavülündən çıxarılması və 
digər ölkənin istehsal prosesinə müxtəlif formada (əmtəə, pul) yerləşdirilməsi prosesini əhatə edir. 
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Müasir mərhələdə kapitalın beynəlxalq hərəkəti dünya iqtisadiyyatının fəaliyyətində və 
möhkəm beynəlxalq iqtisadi əlaqələrin yaradılmasında aparıcı rola malikdir. Əvvəllər kapitalın 
ixracı azsaylı sənayecə inkişaf etmiş ölkələrə xas idi. Dünya iqtisadiyyatının inkişafı bu prosesin 
sərhədlərini əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirmişdir. Artıq kapitalın ixracı istənilən dinamik inkişaf 
edən iqtisadiyyatın funksiyası olmağa başlamışdır. Müasir dövrdə isə kapitalın ixracını həm İEÖ, 
həm də İEOÖ, xüsusilə isə yeni sənaye ölkələri həyata keçirməkdədirlər. 

Kapitalın ixracının əsas səbəbi donor ölkədə, yəni sahib ölkədə kapitalın nisbi bolluğu, onun 
həddindən artıq yığımıdır. Gəlir və ya faiz almaq məqsədilə o sərhəd xaricinə çıxarılır. Lakin 
kapitalın ixracı həm də daxili investisiya qoyuluşu üçün kapitalın qıtlığı şəraitində də həyata 
keçirilə bilər. 90-cı illərdə gəlirli tətbiqə ehtiyacı olan iri ehtiyat yəni, kapital kütləsi yaranmışdır. 
Bu vəsait sığorta kompaniyaları, pensiya, trast, investisiya və digar fondlar tərəfindən yaradılmışdır. 
Təkcə ABŞ-da onların aktivləri 1995-ci ildə 8 trilyon dolları keçmişdir. 

XX əsrin 2-ci yarısından başlayaraq kapitalın ixracı fasiləsiz olaraq artır. Kapitalın ixracının 
artım tempi həm əmtəə ixracının, həm də sənayecə inkişaf etmiş ölkələrin ÜDM-nin artım sürətini 
keçmişdir. 

Kapitalın beynəlxalq miqrasiyası kapitalın ölkələr arasında onun sahibinə müvafiq gəlir gətirən 
qarşılıqlı hərəkətdir. Bir çox ölkələr öz növbəsində həm kapitalın ixracatçısı, həm də idxalçısıdır. 
Kapitalın miqrasiyasının obyektiv əsası iqtisadiyyatın artan beynəlmiləlləşməsi və qloballaşmasıdır. 

Kapitalın beynəlxalq miqrasiyasına 2 qrup amillər təsir edir: 
1.İqtisadi xarakterli amillər, yəni: 
-İstehsalın inkişafı və iqtisadi artım tempinin saxlanılması; 
-Ölkədə dərin struktur irəliləyişləri (ETT nailiyyətləri); 
-Beynəlxalq ixtisaslaşmanın və istehsalın kooperasiyalaşmasının dərinləşməsi; 
-Dünya iqtisadiyyatının transmilliləşməsi; 
-İstehsalın beynəlmiləlləşməsi və inteqrasiya prosesinin güclənməsi; 
-Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin bütün növlərinin fəal inkişafı; 
2.Siyasi xarakterli amillər, yəni: 
-Kapitalın ixracının (idxalının) liberallaşdırılması; 
-“Üçüncü dünya” ölkələrində sənayeləşmə siyasəti; 
-İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi (dövlət müəssisələrinin özəlləşdirilməsi, xüsusi 

sektorun himayə edilməsi və sairə); 
-Məşğulluq səviyyəsinin saxlanılması siyasəti; 
Kapitalın ixracını stimullaşdıran amillərə isə aşağıdakılar aiddir: 
1.Kapitalın ixracının hərəkətverici qüvvəsi milli təsərrüfatların inkişaf edən qarşılıqlı əlaqəsi və 

bir-birini qarşılıqlı tamamlamasıdır. İstehsalın beynəlmiləlləşməsi kapitalın beynəlxalq hərəkətinə 
böyük təsir edir, sürətləndirmək imkanı verir. Xüsusilə birbaşa investisiya formasında kapitalın 
ixracı istehsalın beynəlmiləlləşməsi, başqa sözlə beynəlxalq məhsul istehsalı üçün aparıcı amildir. 

2.Beynəlxalq istehsalın kooperativləşməsi, transmilli korporasiyaların “qız kompaniyalara” 

kapital qoyuluşları da bu amillərə daxildir. Belə ki, müxtəlif obyektlərdən hüquqi cəhətdən sərbəst 
müəssisələr bir beynəlxalq korporasiyada sahəvi texnoloji, detallı ixtisaslaşma çərçivəsində sıx 
əməkdaşlığa girirlər. Kapitalın ixracı isə bu əlaqələri təmin edir. 

3.İqtisadi artım tempinin saxlanması, sənayenin qabaqcıl sahələrinin inkişafı, məşğulluq 
səviyyəsinin saxlanılması üçün kapitalın əhəmiyyətli həcminin cəlb edilməsinə yönəlmiş sənayecə 
inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadi siyasəti. 

4.İEOÖ-in iqtisadi davranışı, yəni xarici kapitalın cəlb olunması üçün iqtisadiyyatın 
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liberallaşdırılması yolu ilə investisiya iqliminin yaradılması və bunun köməyi ilə iqtisadiyyatın 
inkişafına stimul vermək, onu “yoxsulluq vəziyyətindən” çıxarmaq. 

5.Mühüm stimulluşdırıcılardan biri də beynəlxalq təşkilatların kapitalın transsərhəd axınını 
istiqamətləndirən və tənzimləyən fəaliyyətidir. 

6.İkiqat vergi qoyulmasına qarşı beynəlxalq saziş də bu amillər sırasına daxildir. Bu ölkələr 
arasında ticarətin, elmi-texniki əməkdaşlığın və uyğun olaraq investisiyanın cəlb olunmasına imkan 
verir. 

7.Xaricdə müəssisələrin, o cümlədən “qız cəmiyyətlərin”, filiallarının açılması, müqavilə 
əsasında birgə müəssisələrin təşkil edilməsi, təbii ehtiyatların birgə istismarı, investisiyanı qəbul 
edən ölkədə müəssisələrin alınması və özəlləşdirilməsi də kapitalın ixracını stimullaşdıran amillər 
sırasına daxildir. 

Müasir dövrdə dünya ölkələrində maliyyə oliqarxiyası iqtisadi sahədə öz hökmranlığını iştirak 
sistemi deyilən sistem vasitəsi ilə həyata keçirir. İri bir maliyyəçi yaxud maliyyəçilər qrupu 
səhmlərin nəzarət paketi vasitəsi ilə, habelə başqa yollarla əsas səhmdar cəmiyyət olan “ana 

cəmiyyəti” öz əlində saxlayırlar. 
Bu “ana cəmiyyət” başqa səhmdar cəmiyyətin səhmlərini alır və səhmlərin nəzarət paketinə 

sahib olaraq, özündən asılı olan filiallar yaradır. Bu filiallar öz növbəsində “qız cəmiyyətlərə”, 

assosasiya cəmiyyətlərinə və şöbələrinə bölünür. 
Şöbə xaricdə qeydiyyatdan keçsə də, onun özünün şəxsi balansı olur, bütünlüklə (100%) “ana 

cəmiyyətə” tabedir və buna görə də o hüquqi şəxs sayılmır. 
“Qız cəmiyyət” xüsusi balanslı müstəqil müəssisəsdir (hüquqi şəxsdir), ancaq “ana cəmiyyət” 

onun üzərində nəzarəti həyata keçirir. Çünki o, “qız cəmiyyət”in səhmlərinin əsas hissəsinə sahib 
olur[3, s.31]. 

Assosasiya cəmiyyəti bəzən qarışıq cəmiyyət də adlanır. “Qız cəmiyyət”dən onunla fərqlənir 
ki, o “ana cəmiyyət”in nəzarəti altında deyil, təsiri altındadır. Belə cəmiyyət səhmlərin əhəmiyyətli 
hissəsinin (əsas hissəsinin yox) sahibidir. 

Xarici filiallara bəzən elə müəssisələr aid edilir ki, hansındakı “ana cəmiyyət”də həmin 
müəssisənin heç bir səhmi olmur. Belə müəssisə üzərində “ana cəmiyyət”in idarəedici nəzarəti 
onlar arasında imzalanmış müqavilədən irəli gəlir. Məsələn: bu müəssisələrin idarə olunması, 
partnyorun malik olduğu müəssisə ilə birgə istehsal, xammalın birgə hasilatı və sairə üzrə 
müqavilələr. Bu halda “ana cəmiyyət”in fəaliyyəti əmlaka sahib olmaq deyil, ona nəzarət etmək 
məqsədi daşıyır. “Ana cəmiyyət” və filial arasında belə münasibət mülkiyyətin qeyri-səhmdar 
forması adlanır. 

Birbaşa investisiyalar beynəlxalq korporasiyaların dünya bazarında ağalığının əsasını təşkil 
edir. O, ya xarici müəssisələrə tam sahib olmağa, ya da səhm kapitalının elə hissəsinin əldə 
edilməsinə imkan yaradır ki, investorun faktiki nəzarəti təmin olunsun. Bu elə investorlardır ki, 
xarici investor müəssisənin səhm kapitalının azı 25%-ni əlində saxlayır. ABŞ, Almaniya, 
Yaponiyanın statistika mərkəzləri o investisiyaları birbaşa investisiya hesab edirlər ki, hansı ki, 
səhm kapitalının onda bir və ya daha artıq hissəsini təşkil edir və müəssisəyə nəzarət imkanı verir. 

Xarici investisiyaların ölkələr və sənaye sahələr üzrə bölüşdürülməsi müasir büynəlxalq 
iqtisadiyyatın strukturunu, dünya təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələri arasında münasibətləri müəyyən 
edir. Birbaşa investisiya sahəsində aparıcı rolu İEÖ oynayır. Həmin ölkələr birbaşa investisiyanın 
illik axınının 80% hissəsini əlində saxlayaraq, kapitalın ən iri idxalçıları və ixracatçıları sayılırlar. 
1990-cı ildə birbaşa investisiya axını rekord səviyyəyə 200 milyard dollar, elə həmin ilin ortalarında 
isə 350 milyard dolları keçmişdir. 
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Birbaşa investisiyalar həm investisiyaları yatıran, həm də onu qəbul edən ölkələrə təsir göstərir. 
İnvestisiyanı qoyan ölkə ona görə qazanır ki, investorlar üçün mənfəət həmin ölkədə işçi və ya digər 
kateqoriyalı şəxslərin itirilməsindən daha böyükdür. Lakin bu ölkə həm də uduzur ona görə ki, 
birbaşa xarici investisiya qoyuluşları eyni zamanda iş yerlərinin ixracı da deməkdir. Daha əlverişsiz 
vəziyyətə həm də vergi ödəyiciləri düçar olurlar. Çünki, transmilli korporasiyaların gəlirlərinə vergi 
qoymaq çətin olur və hökumət vergilərin daxil olmayan hissəsini digər vergi ödəyicilərinin üzərinə 
qoymağa, ayda sosial proqrama çəkilən xərcləri azaltmağa məcbur olur. 

Əgər investorlar investisiya qoyulan ölkənin səlahiyyətli vətəndaşları kimi hüququ yoxdursa, 
onda investisiya qoyan ölkə itirir və buna görə də axınını dayandırmalıdır. İnvestisiyanı qoyan 
ölkənin investisiya axınını məhdudlaşdırmaq üçün başqa səbəbləri də ola bilər. Məsələn, əlverişli 
vergi tariflərinin qoyulması zəruriliyi, birbaşa investisiyaları ötürən mümkün əlavə effektlərin öz 
xeyrinə çəkmək zəruriliyi və sairə buna aid edilir. 

İnvestisiya qəbul edən ölkə investisiya axınından tam mənada qazanc əldə edir. İri xarici 
kapitalın cəlb olunması isə eyni zamanda ölkədə işsizliyi aşağı salır. Əvvəllər idxal olunan 
məhsullar istehsalının təşkil edilməsi, həmin məhsulların idxalda payının azalmasına gətirib çıxarır. 

Kompaniyaların dünya bazarına rəqabət qabiliyyətli məhsul buraxması və onun əsasən ixraca 
istiqamətlənməsi ölkənin xarici ticarət mövqeyini möhkəmləndirməyə imkan verir. Xarici 
firmaların üstünlüyü təkcə kəmiyyət göstərciləri ilə birmir. Keyfiyyət göstəriciləri də mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. “Gəlmələrin” fəaliyyəti yerli firmaların rəhbərliyinin texnoloji proseslərdə 
düzəlişlər etməyə, işçilərin peşə hazırlığına daha çox vəsait ayırmağa, əmtəənin keyfiyyətinə, 
dizaynına, istehlak xassəsinə daha çox diqqət yetirməyə vadar edir. Hər şeydən əvvəl xarici 
investisiya yeni texnologiyanın tətbiqi, yeni növ məhsulların istehsalı, yeni menecment stilinin 
yaradılması və xarici biznes təcrübəsinin bütün nailiyyətlərindən istifadə etmək durur. 

Ümumiyyətlə, investisiyanı qəbul edən ölkənin xarici investisiyanın axınını məhdudlaşdırmaq 
imkanları investisiyanı qoyan ölkədən azdır. Çünki, əlavə texnika və kadr əldə etmək imkanı 
birbaşa xarici investisiyaların axınını stimullaşdırmaq təşəbbüsü yaradır. 
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VERGİ SİSTEMİNDƏ VERGİ PLANLAŞDIRMASININ ROLU 

Məqalə Vergi sistemində Vergi planlaşdırmasının rolundan bəhs edir.Vergi sistemi və onun el-

ementləri araşdırılmışdır.Nəzərdən keçirilən məsələlərdən biri vergitutmanın hüquqi prin-

sipləridir.Məqalədə eyni zamanda Azərbaycanda vergi sisteminin mahiyyəti açıqlanır,vergilərin 
dövlət büdcəsinin formalaşmasındakı rolu izah edilir və vergiqoymanın funksiyaları 
araşdırılır.Bundan əlavə dövlətin vergi planlaşdırmasının məqsədi,korporativ planlaşdırma və 
onun əhəmiyyəti nəzərdən keçirilmişdir. 

Açar sözlər; Vergi sistemi,vergi planlaşdırması,korporativ planlaşdırma. 
 

Turkan RAHIMLI 
Master,Baku State University 

 
THE ROLE OF TAX PLANNING IN TAX SYSTEM 

This article discusses the role of tax planning in tax system.Tax system and its elements were 

researched. One of the researched problems was the legal principles of taxation. Simultaneously, 

Essence of the tax system in Azerbaijan is defined,the role of taxes in the formation of governmeny 

budget is explained and the functions of taxation are investigated in the article.Moreover,the pur-

pose of tax planning by government,corporate planning and its significance were looked through. 

Key words; Tax system,tax planning,corporate planning. 

 
  

,    

 
      

        .  
     .     

     . 
      ,    

       
. 

 ,     , 
    . 

 :  ,  ,   

 
Vergilər dövlətin maliyyə ehtiyatlarını formalaşdıran əsas mənbə kimi insan sivilizasiyasının 

yarandığı dövrlərdən mövcuddur. Dövlətin yaranması, ordunun formalaşması və dövlət aparatının 
saxlanılması hələ qədim dövrlərdə vergilərin yığılmasını zəruri edirdi. Vergilər bəşər tarıxinin ta 
qədim zamanlarından müxtəlif formalarda tətbiq olunmağa başlamış və bu günə qədər də 
formalaşmaqdadır. Bu inkişaf vergilərin primitiv şəklindən təkmilləşdırilməsinə qədər olan uzun bir 
tarixi yol keçərək bu günə gəlib çıxmışdır. Vergilər həmişə dövlətin iqtisadi siyasətinin mühüm 

tərkib hissəsi olub və olmaqdadır. 
Vergilər- dövlətin öz funksiyalarını icra etməsindən ötrü zəruri olan, fiziki və hüquqi 
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şəxslərdən dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları tərəfındən qanunvericiliyə uyğun olaraq 
məcburi qaydada tutulan,dövlət büdcəsinə vəya yerli büdcələrə köçürülən fərdi, əvəzsiz ödənişdir. 

Müasir vergi sistemi sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri nəzərə alınmaqla beynəlxalq sdartlara 
cavab verməlidir. Vergi sistemi büdcə gəlirlərinin vaxtında tam yığılmasını təmin etməli, gəlirlərin 
formalaşması və xalq təsərrüfatının ayrı-ayrı sahələrində istehsalın tənzimlənməsi üçün şərait 
yaratmalıdır. Vergi sistemi bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da iqtisadiyyatın 
tənzimlənməsində, dövlət büdcəsinin gəlirlərlə təmin olunmasında aparıcı rol oynayır. Müasir vergi 
sistemi yalnız proqnozlaşdırılan dövlət büdcəsinin gəlirlərini təmin edən vasitə kimi deyil, həm də 
iqtisadi inkişafı stimullaşdıran vasitə kimi də çıxış edir. 

Bütün ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da vergi sisteminin qarşısına qoyulan tələblərdən 
biri tətbiq olunan vergilərin həm sayının, həm də dərəələrınin uzun müddət ərzində sabit qalmasıdır. 
Çünki sahibkarların yaxın illər üçün gəlir və xərclərini düzgün proqnozlaşdırılması bu amildən çox 
asılıdır.Yalnız bu halda onlar həm istehsal, həm də sosial infastrukrur üçün investisiya proqramını 
hazırlamaq imkanını əldə edirlər.Vergi sisteminin sabitliyi isə dövlət büdcəsinin gəlir və xərclərinin 
tarazlığını təmin edir ki, bu da ölkədə sərbəst sosial-iqtisadi siyasətin aparılmasına geniş imkanlar 
yaradır. Vergi sisteminin dayanıqlı olması xarici iş adamlarını da narahat edən məsələlərdəndir. 
Xarici investorları güzəşt və imtiyazlardan daha çox vergi sisteminin qeyri-sabitliyi narahat edir. 

Lakin bu sahədə də Azərbaycan höküməti tərəfindən mütərəqqi işlər görülmüş, bir sıra beynəlxalq 
müqavilələr və sazişlər bağlanmışdır ki, bununla da investisiyaların qorunması təmin olunmuş 
gəlirlərə və əmlaka görə ikiqat vergitutma aradan qaldırılmış, vergi rejiminin sabitliyinə nail 
olunmuşdur. 

Hazır ı dövrdə Azərbaycan Respubli asının vergi sistemi öl ənin təsərrüfat me anizminin 
fəaliyyətini təmin edir, dövlətin tə irəsalınmaz ehtiyaclarını maliyyələşdirməyə im an verir, büdcə 
əsirinin artımının qarşısını alır, ümumiyyətlə bazar iqtisadiyyatına eçidin bütün tələblərinə cavab 

verir. 

Müasir şəraitdə respubli anın bazar iqtisadiyyatının tələblərinə əsaslanan vergi sisteminin əsas 
vəzifələri aşağıda ılardır: - gəlirlərin büdcəyə tam və va tında səfərbər edilməsini təmin etmə , ə s 
halda dövlətin s sial-iqtisadi siyasətinin həyata eçirilməsi qeyri-müm ün lar; - əhalinin mü təlif 
təbəqələrinin gəlirlərinin yenidən bölüşdürülməsi və f rmalaşması üsusiyyətlərini nəzərə almaqla 
istehsal və istehla ın həm alq təsərrüfatı, həm də nun ayrı-ayrı sahələri üzrə tənzimlənməsi üçün 
şəraitin yaradılması. 

Bazar iqtisadiyyatlı bütün öl ələrdə vergilərdən büdcə münasibətlərinə və mal, iş və idmət 
istehsalçılarına birbaşa təsir vasitəsi imi istifadə lunur. Vergilər vasitəsi ilə ictimai tələbatla nun 
ödənilməsi üçün zəruri lan ehtiyatlar arasında nisbi tarazlığa nail lunur, təbii ehtiyatlardan 
səmərəli istifadə edilməsi təmin edilir. Vergilər vasitəsi ilə dövlət iqtisadi, s sial və digər ictimai 
pr blemləri həll edir. 

Bu nöqteyi nəzərdən vergilər aşağıda ı beş əsas fun siyanı yerinə yetirir: 
- fis al fun siya; 
- bölüşdürücü fun siya; 
- tənzimləyici fun siya; 
- inteqrasiyaedici fun siya; 
- nəzarətedici fun siya. 
İndi isə bu fun siyaların hər birini ayrı-ayrılıqda araşdıraq. 
Fis al fun siya. «Fis » latın sözü lub, zənbil demə dir. Qədim R mada il  əvvəllər pulların 

sa landığı assa, s nralar imperat rların şə si əzinəsi və nəhayət, gəlir, vergi və digər rüsumların 
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cəmləşdiyi mər əz fis  adlandırılmışdır. Bu fun siyanın mahiyyəti dövlət ərclərinin 
maliyyələşdirilməsini təmin etmə  üçün ayrı-ayrı fizi i və hüquqi şə slərin gəlirlərinin 
(mənfəətinin) müəyyən hissəsinin dövlət əzinəsinə cəlb edilməsidir. Vergilərin əsas təyinatı, yəni 
ümumdövlət pr qramlarının həyata eçirilməsi üçün vəsaitlərin dövlət büdcəsinə t planması, məhz 
bu fun siya vasitəsi ilə həyata eçirilir. Yerdə qalan fun siyalar isə fis al fun siyanın bir növ 
törəmələridir. 

Bölüşdürücü fun siya. Vergilərin bölüşdürücü fun siyasının mahiyyəti ictimai gəlirin əhalinin 
ayrı-ayrı ateq riyaları arasında yenidən bölüşdürülməsindən ibarətdir. Başqa sözlə, əhalinin güclü 
təbəqəsinin vergi yü ünün ağırlaşdırılması hesabına vəsaitlər bu ateq riyadan əhalinin daha zəif 
ateq riyalarına ötürülür. Bölüşdürücü fun siyaya misal laraq a sizləri, mütərəqqi vergitutmanı 

göstərmə  lar. 
İqtisadi cəhətdən in işaf etmiş öl ələrin ə səriyyətində vətəndaşları nların öz nəzarətləri 

aricində lan amillərin d ğurduğu iqtisadi çətinli lərdən q runmasını təmin edən geniş s sial 
müdafiə şəbə əsi mövcuddur. S sial müdafiə dedi də, il  növbədə cəmiyyətin aztəminatlı üzvlərinə 
maliyyə yardımını nəzərdə tutan dövlət pr qramları nəzərdə tutulur. Bu cür pr qramlara işsizliyə 
görə müavinətlərin verilməsi, əlilliyə və q calığa görə pensiyaların verilməsi, pulsuz tibbi idmətin 
göstərilməsi, pulsuz yaşayış sahələrinin verilməsi və s. da ildir. S sial müdafiə pr qramları 
şəbə əsinin mahiyyəti cəmiyyətdə gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsinə gətirib çı arır. Bunun da 
əsasında cəmiyyətin müəyyən bir təbəqəsinə müavinətlərin ödənilməsi üçün digər təbəqəsindən 
vergilər tutulur. Müasir cəmiyyətdə s sial stabilliyin təmin edilməsinin əsas vergi vasitələri 
aşağıda ılardır: 

- əmə  haqqından s sial sığ rta f nduna ayırmalar şə lində tutulan vergilər; 
- fizi i şə slərin gəlir vergisi üzrə vergi güzəştləri. 
Tənzimləyici fun siya. Bu fun siya vergi me anizmləri vasitəsi ilə dövlətin qarşıya q yduğu 

müəyyən məqsədlərə nail lunmasına idmət edir. Bu fun siya vasitəsi ilə vergilər, tə rar istehsal 
pr sesinə nun sürətini stimullaşdırmaq və ya ləngitmə lə əhəmiyyətli təsir göstərir, apital 
yığımını gücləndirir və ya zəiflədir, ödəniş qabiliyyətli tələbi artırır və ya azaldır. 

Gör əmli ingilis iqtisadçısı C. eynsin fi rincə vergilər cəmiyyətdə yalnız iqtisadi 
münasibətləri tənzimləmə  üçün mövcuddur. 

Vergilərin tənzimləyici fun siyasını təhlil edər ən nun aşağıda ı üç alt fun siyasını qeyd 
etmə  lazımdır: 

-stimullaşdırıcı alt fun siya; 
-ləngidici alt fun siya; 
-tə rar istehsal alt fun siyası. 
Stimullaşdırıcı alt fun siya bu və ya digər iqtisadi pr seslərin in işafının təmin edilməsinə 

yönəlir. , güzəşt və azad lmalar sistemi vasitəsi ilə həyata eçirilir. 
Müasir vergitutma sistemi içi  müəssisələrə, ənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçılarına, 

istehsala apital q yuluşları həyata eçirən, eyriyyəçili  fəaliyyəti ilə məşğul lan təş ilatlara 
mü təlif vergi güzəştləri nəzərdə tutur. 

Ləngidici alt fun siya isə ə sinə, vergi yü ü vasitəsi ilə hər hansı bir iqtisadi pr sesin 
in işafının qarşısının alınmasına yönəldilir. Bu məqsədlə dövlət müəyyən fəaliyyət növləri üçün 
yü sə  vergi dərəcələri müəyyənləşdirir, apital i racına vergi tətbiq edir və s. 

Tə rar istehsal alt fun siyası isə istifadə lunmuş ehtiyatların bərpa edilməsinə idmət edir. 
İnteqrasiyaedici fun siya.  əsrin s nlarında vergilər bazar iqtisadiyatının tənzimlənməsi 

me anizmlərində eyfiyyətcə yeni bir fun siyanı yerinə yetirməyə başladılar. Bu öz ə sini arici 
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iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində vergilərin inteqrasiyaedici fun siyanı yerinə yetirməsində 
tapmış ldu. nun meydana çı masını şərtləndirən əsas amil dünya təsərrüfat sisteminin in işafının 

ara teri  üsusiyyəti ilə, yəni milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılıq pr seslərinin güclənməsi və 
təsərrüfat həyatının hərtərəfli beynəlmiləlləşməsi ilə bağlıdır. Vergilər ərazi təsərrüfat və siyasi 
maraqlarla bir-biri ilə bağlı lan dövlətlər üçün vahid iqtisadi mə anın f rmalaşdırılması 
vasitələrindən birinə çevrildilər. Dövlətlərin təsərrüfat həyatının qarşılıqlı asılılığının güclənməsi və 
beynəlmiləlləşməsi pr sesinin ən parlaq təzahürü Avr pa İttifaqı çərçivəsində iqtisadi 
inteqrasiyadır. Avr pa İttifaqı üzvü lan öl ələrin milli vergi sistemlərinin vahid şə lə salınması və 
bir-birinə uyğunlaşdırılması siyasəti Avr pa İttifaqı çərçivəsində inteqrasiya pr seslərinin təmin 
edilməsinin güclü aləti ldu. Pra ti ada vergilərin inteqrasiyaedici fun siyasının reallaşdırılması 
öl ələr arasında gömrü  maneələrinin, i iqat vergitutmanın aradan qaldırılması barədə i itərəfli və 
ç tərəfli müqavilələrin bağlanması, milli vergi sistemlərinin vahid şə lə salınması və bir-birinə 
uyğunlaşdırılması y lu ilə həyata eçirilir. 

Nəzarətedici fun siya. Dövlət vergilər vasitəsilə müəssisələrin və vətəndaşların maliyyə- 

təsərrüfat fəaliyyətinə nəzarəti həyata eçirir. Bu nəzarət vasitəsi ilə dövlət büdcəsinə və vergi 
sisteminə bu və ya digər düzəlişlərin edilməsi zərurəti müəyyənləşdirilir. 

Prinsip latın sözü lub əsas, başlanğıc demə dir. Vergitutmanın prinsipləri dedi də vergi 
sahəsində mövcud lan başlıca ideya və qaydaların məcmusu başa düşülür. 

Vergilərin məzmununun ç şa əli lmasını, nların mple s ara ter daşıdığını və birmənalı 
lmadığını nəzərə alaraq qeyd etmə  lazımdır i, vergi münasibətlərinin hər bir sahəsinə öz 

prinsiplər sistemi uyğun gəlir. Bu nöqteyi nəzərdən üç belə sistemi qeyd etmə  lar: 
-vergitutmanın iqtisadi prinsipləri; 
-vergitutmanın hüquqi prinsipləri; 
-vergi sisteminin təş ilati prinsipləri. 
Vergitutmanın prinsipləri sistemini s emati  laraq şə il 2.3-də lduğu imi ə s etdirmə  lar: 

İndi isə bu prinsiplərin hər birinə ayrı-ayrılıqda nəzər salaq. 
Vergitutmanın iqtisadi prinsipləri vergilərin bir iqtisadi ateq riya imi məqsədəuyğunluğunu 

ə s etdirən əsas müddəalardır. Artıq qeyd lunduğu imi,bu prinsiplər il  dəfə 1776-cı ildə ingilis 
iqtisadçısı A.Smitin yazdığı « alqların sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında» adlı əsərində ifadə 

lunmuşdur. 
A.Smit vergitutmanın s nralar «Tədiyəçinin hüquq bəyannaməsi» adlandırılan beş əsas prin-

sipini qeyd etmişdir. Bu prinsiplər aşağıda ılardan ibarətdir: 
1) Təsərrüfat müstəqilliyi və sərbəstli  prinsipi. A.Smit belə hesab edirdi i, yerdə qalan bütün 

prinsiplər bu prinsipə tabedirlər. 
2) Ədalətlili  prinsipi. Bu prinsipə əsasən vətəndaşlar gəlirlərinin həcminə uyğun laraq vergi 

ödəməlidirlər. 
3) Müəyyənli  prinsipi. Bu prinsipə əsasən verginin məbləği, üsulları və ödənilmə va tı vergi 

ödəyicisinə qabaqcadan məlum lmalıdır. 
4) Əlverişlili  prinsipi. Bu prinsipə əsasən vergilər vergi ödəyicisi üçün ən əlverişli va tda və 

əlverişli üsullarla tutulmalıdır. 
5) Qənaətlili  prinsipi. Bu prinsipə əsasən vergilərin tutulması ilə bağlı lan ərclər verginin 

məbləğindən az lmalıdır. 
Qeyd etmə  lazımdır i, bu prinsiplərin şərh lunduqları va tdan i i yüz ildən artıq bir 

müddətin ötməsinə ba mayaraq nlar bu gün də öz a tuallığını sa layırlar, la in müəyyən 
dəyişi li lərə məruz qalmışlar. 



361 
 

Hal-hazırda pra ti i laraq vergitutmanın aşağıda ı əsas prinsipləri həyata eçirilir: 

-təsərrüfat müstəqilliyi və sərbəstliyi prinsipi; 
-ədalətlili  prinsipi; 

-tarazlıq prinsipi; 
-vergi ödəyicilərinin maraq və im anlarının ma simum uç tu prinsipi; 

-səmərəlili  prinsipi. 

Bu prinsiplərin hər birini ayrılıqda şərh edə . 

Təsərrüfat müstəqilliyi və sərbəstliyi prinsipi vergi ödəyicisinin üsusi mül iyyət hüququna, 
üsusi mül iyyətin t unulmazlığına və nun bu hüquqlarının dövlət tərəfindən q runmasına 

əsaslanır. 
Ədalətlili  prinsipi. Ədalətli vergi sisteminin yaradılması hələ i heç bir dövlətin nail lmadığı 

bir arzudur. Bu prinsipə əsasən öl ənin hər bir vətəndaşı dövlət ərclərinin maliyyələşdirilməsində 
öz gəlirlərinə və im anlarına uyğun laraq iştira  etməlidirlər. Bu prinsip bir tərəfdən nəzərdə tutur 
i, eyni iqtisadi vəziyyətdə lan vergi ödəyicilərinin ödədi ləri vergilərin məbləği də eyni lmalıdır. 

La in bu zaman belə bir eti  pr blem rtaya çı ır: eyni bir müəssisədə işləyən, eyni işi görən, eyni 
əmə  haqqı alan i i işçidən birinin ailəsi üç nəfər,  birinin ailəsi isə beş nəfərdən ibarətdirsə, nları 
eyni vəziyyətdə lan hesab etmə  larmı? 

Tarazlılıq prinsipi. Bu prinsipin əsas məqsədi dövlət əzinəsinin və vergi ödəyicilərinin mara-

qlarını tarazlaşdırmaqdan ibarətdir. Vergi dərəcəsinin yü səlməsi büdcənin gəlirlərinin artımına 
səbəb lur. La in nəzərə almaq lazımdır i, bu yü səliş elə bir həddə çata bilər i, istehsalçının alis 

gəlirlərinin əsas hissəsi tamamilə vergilərin ödənilməsinə sərf lunar. Bu isə iqtisadi fəallığın aşağı 
düşməsinə, vergidən yayınma hallarının ütləvi ara ter almasına səbəb lar. Buna görə də verg-

itutmanın bir iqtisadi ateq riya imi həddi lmalıdır. Verginin həddi dedi də, dövlət əzinəsi və 
vergi ödəyicisi üçün elə bir ptimal səviyyə başa düşülür i, həmin səviyyədən müəyyən qədər 
ənarlaşmalar həm vergi ödəyicisinin, həm də dövlət əzinəsinin maraqlarına zidd lur. 

Vergi ödəyicisinin maraq və im anlarının ma simum uç tu prinsipi. Bu prinsipə əsasən 
verginin məbləği, nun ödənilmə müddəti vergi ödəyicisinə əvvəlcədən məlum lmalıdır və , vergi 

qanun-vericiliyində i bütün dəyişi li lər barədə qabaqcadan əbərdar edilməlidir. Bu prinsip 
həmçinin vergilərin hesablanmasının və ödənilməsinin sadəliyini və vergi qanunvericiliyinin tə lif 

etdiyi üsullardan hər hansı birini seçmə  im anı verir. 
Səmərəlili  prinsipi. Bu prinsipə əsasən yığılmış verginin məbləği nun yığılmasına çə ilən 

ərclərin cəmindən ç  lmalıdır. Müəyyən növ vergilərin, məsələn, fizi i şə slərin əmla  vergis-

inin yığılması zamanı bu prinsipə əməl lunmur, çün i bəzən yığılan verginin məbləği vergitutma 
bye tlərinin müəy-yənləşdirilməsi, vətəndaşların əbərdar edilməsi, vergilərin yığılması və nlara 

nəzarətlə bağlı ərcləri ancaq ödəyir. 
Vergitutmanın hüquqi prinsipləri dedi də, sistemin mahiyyətini müəyyən edən əsas hüquqi 

qanunlar başa düşülür. Müasir şəraitdə vergitutmanın aşağıda ı əsas hüquqi prinsiplərini qeyd 
etmə  lar: 

1. Bərabər vergi yü ü prinsipi. Bu prinsip vergi qanunları qarşısında bütün vergi ödəyicilərinin 
bərabərliyini nəzərdə tutur. Mül iyyət və təş ilati-hüquqi f rmasından asılı laraq sahib arlıq 
fəaliyyəti üçün əlavə vergilərin və ya artırılmış vergi dərəcələrinin müəyyən edilməsi y lver-

ilməzdir. 
2. Vergilərin qanunla müəyyən edilməsi prinsipi. Bu prinsipə əsasən vergilər səlahiyyətli dö-

vlət rqanları tərəfindən müəyyən edilir və təsdiq lunur. 

3. Vergi ödəyicilərinin qeyri-qanuni vergilərdən dövlət tərəfindən müdafiə edilməsi prinsipi. 
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Bu prinsipə əsasən dövlət vergi ödəyicilərinin üzərinə vergi ödəmə  vəzifəsi q ymaqla bərabər, 
nları qeyri-qanuni vergi və rüsumlardan müdafiə etməlidir. 

4. Vergi qanunlarının qeyri-vergi qanunlarından üstün tütulması prinsipi. Bu prinsipə əsasən 
qeyri-vergi qanunlarında vergi münasibətlərinə aid lan n rmalar larsa, nlar yalnız vergi 
qanun¬veri¬cili¬yinə uyğun lduqları halda tətbiq luna bilərlər. 

5. Verginin bütün elementlərinin vergi qanununda ə s lunması prinsipi. Əgər hər hansı bir 
vergi elementi, məsələn, vergitutma bye ti, verginin subye ti, vergi dərəcəsi və s. vergi qanununda 
ə s lunmayıbsa, deməli, vergi ödəyicisinin vergi ödəmə lə bağlı lan vəzifəsi müəyyən 
edilməmişdir. 6. Dövlətin və vergi ödəyicilərinin maraqlarının uyğunluğu prinsipi. Bu prinsipə 
əsasən vergilər müəyyən lunar ən və vergi qanunvericiliyinə dəyişi li lər edilər ən yalnız dö-

vlətin deyil, həm də vergi ödəyicilərinin də maraqları nəzərə alınmalıdır. 
Vergitutmanın təş ilati prinsipləri vergi sisteminin qurulmasının əsaslandığı və nun stru tur 

elementlərinin qarşılıqlı əlaqəsinin həyata eçirildiyi qaydalardır. Bundan başqa vergi sisteminin 
təş ilati prinsipləri nun in işafı və idarə edilməsinin əsas istiqamətlərini şərtləndirir. Öl ənin dö-

vlət quruluşundan asılı laraq nun vergi sisteminin təş ilati prinsipləri digər dövlətlərdən fərqlənə 
bilər. La in elə təş ilati prinsiplər vardır i, nlar dövlət quruluşundan asılı lmayaraq bütün 

öl ələrə aid edilə bilərlər. Bu prinsiplər əsasən aşağıda ılardır: 
-vergi sisteminin tamlığı prinsipi; 
-vergitutmanın elasti liyi prinsipi; 

-vergi sisteminin stabilliyi prinsipi; 

-vergilərin ç saylı lması prinsipi; 
-vergilərin siyahısının müəyyənliyi prinsipi. 

Vergi sisteminin tamlığı prinsipi öl ə da ilində iqtisadi mə anın vahidliyini, öl ə ərazisində 
malların, iş və idmətlərin və maliyyə vəsaitlərinin sərbəst hərə ətinə əngəl törədən maneələrin 

lmamasını nəzərdə tutur. 
Elasti li  prinsipini XIX əsrin s nlarında alman iqtisadçısı A.Vaqner irəli sürmüşdür.  qeyd 

edirdi i, vergitutmada ictimai maraqlar şə si maraqlardan üstün lmalıdır. Bu prinsipə əsasən ver-

gilər və bir sıra vergi me anizmləri dövlətin bye tiv ehtiyaclarından və im anlarından asılı laraq 

perativ şə ildə vergi yü ünün artırılması və ya azaldılması istiqamətində dəyişdirilə bilərlər. İc-

timai-siyasi və iqtisadi şərait dəyişdi cə dövlətin na uyğunlaşmaq im anı lmalıdır və , yeni siya-

si və iqtisadi şəraitə ade vat rea siya verməlidir. 
Vergi sisteminin stabilliyi prinsipinə əsasən vergi sistemi vergi islahatları aparılana qədər sabit 

fəaliyyət göstərməlidir. Vergi islahatları müstəsna hallarda və ciddi şə ildə müəyyən edilmiş 
qaydada aparılmalıdır. Ə sər öl ələrdə belə bir pra ti a təşə ül tapıb i, vergi qanunvericiliyinə 
edilən əlavə və düzəlişlər yeni maliyyə ili başlayar ən qüvvəyə minir. 

İstənilən vergi sistemi  zaman səmərəli lur i, rada ç saylı vergilər nəzərdə tutulmuş 
lsun. Vergilərin sayının ç  lması dövlət tərəfındən çevi  vergi siyasətinin həyata eçirilməsi 

üçün im anlar yaradır. 
Vergi yü ünün vergi ödəyiciləri arasında yenidən bölüşdürülməsi zərurəti vergilərin sayının 

ç  lmasını şərtləndirən il in amillərdəndir. İ incisi, vahid vergi larsa, vergi sisteminin elasti liyi 

prinsipi p zulmuş lar. Üçüncüsü, bu prinsipə əməl edilməsi vergilərin birbirini tamamlamasını 
həyata eçirməyə im an verir, yəni hər hansı bir verginin süni şə ildə minimallaşdırılması digər 
verginin artımı ilə nəticələnəcə . 

Vergilərin sayının müəyyənliyi prinsipi əlavə vergilərin da il edilməsini, vergi ödəyiciləri 
arasında ayrı-seç iliyə y l verilməsini məhdudlaşdırır. 
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Tarixi olaraq vergi planlaşdırması bütöv və mürəkkəb sistem kimi vergilərin planlaşdırılmasına 
nəzərən çox-çox sonralar təşəkkül tapmışdır.Bu nöqteyi nəzərdən vergi planlaşdırmasını vergilərin 
planlaşdırılmasından fərqləndirmək lazımdır.Təsərrüfat subyekti səviyyəsində vergi planlaşdırması 
qanunvericiliyin yol verdiyi bütün imkanlardan istifadə etməklə təsərrüfat subyektinin ödəməli 
olduğu məcmu vergilərin məbləğinin minimallaşdırılmasını nəzərdə tutur.Vergilərin planlaşdırıl-
ması isə konkret təsərrüfat subyekti üçün ayrı-ayrı vergilərin məbləğinin minimal səviyyəsində 
planlaşdırılmasıdır. 

Xüsusi iqtisadi ədəbiyyatlarda tarixi retrospektivdə vergi planlaşdırması barədə məlumatlar çox 
azdır.Buna görə də müvafiq tarixi dövrlərdəki qanunvericiliyin təhlili və vergitutma praktikası ilə 
bağlı tarixi faktlar əsasında vergi planlaşdırması tarixinə nəzər salaq.Bu nöqteyi-nəzərdən vergi 
planlaşdırmasının təkamülünü 3 dövrə ayırmaq olar: 

-birinci dövr qədim dövrlərdən 17-ci əsrə qədər; 
-ikinci dövr 17-19-cu əsrlər; 
-üçüncü dövr 20-ci əsrdən başlayaraq. 
Vergi planlaşdırılması birdəfəlik həyata keçirilən fəaliyyət deyil,sistematik olaraq məqsədlərin 

müəyyənləşdirilməsi və ona nail olmaq üçün zəruri tədbirlərin işlənib hazırlanması ilə bağlı olan 
fasiləsiz bir prosesdir. 

Vergi daxilolmalarının həcminin,onların vergitutma bazalarının inkişaf istiqamətlərinin və ona 
təsir edən amillərin təhlili və buna əsaslanaraq müəyyən dövr ərzində dövlət büdcəsinə vergi dax-

ilolmalarının həcminin təyin edilməsi dövlət səviyyəsində vergi planlaşdırmasının təyinatını 
müəyyənləşdirir.Dövlət səviyyəsində vergi ödənişlərinin həcminin planlaşdırılması mexanizminin 
qanunla müəyyənləşdirilmiş müddət ərzində büdcəyə daxil olan vergilərin məbləğinin hesa-

blanmasına yönəldilmiş tədbirlər kompleksi kimi müəyyənləşdirmək olar. 
Dövlət vergi planlaşdırılmaslı zamanı yalnız fiskal məqsədlər həyata keçirilmir,həmdə vergi 

tənzimlənməsinin və stimullaşdırmasının taktika və strategiyasının optimallaşdırılmasının əsası 
qoyulub. 

Dövlət vergi planlaşdırılmasının məqsədi müəyyən dövr ərzində vergi ödəyicilərindən dövlət 
büdcəsinə alınacaq vergilərin məbləğinin müəyyənləşdirilməsidir.Bu resursların məbləği plan-

laşdırılarkən dövlət hakimiyyət orqanları hər şeydən əvvəl mümkün yığımın maksimal yüksək 
həddinə istiqamətlənirlər.Bu proses cəmiyyət inkişaf etdikcə ümumdövlət ehtiyaclarının artımının 
nəzərə alınmasına əsaslanır.Artan maliyyə ehtiyaclarının obyektivliyi eyni adlı qanunu ifadə edən 
A. Vaqner tərəfindən əsaslandırılmışdır. 

Bu qanun əhalinin artımından,onun təhsil səviyyəsinin yüksəlməsindən və s. asılı olaraq dövlət 
xərclərinin durmadan artması tendensiyasının müəyyən edir.Ancaq belə bir artımın həddi var.Laffer 
əyrisinə əsasən vergi dərəcələrinin müəyyən səviyyəni keçməsi büdcəyə vergi daxil olmalarının 
həcmini azalmasına səbəb olur. 

Müəssisə səviyyəsində vergi planlaşdırılması qanunla müəyyən edilmiş güzəştlərdən və vergi 
öhdəliklərinin azaldılması üsullarından istifadə etməklə vergi ödənişlərinin məbləğinin minimal-

laşdırılmasıdır.Vergi planlaşdırılması zərurəti müxtəlif situasiyalar üçün konkret vergi rejimləri 
nəzərdə tutan,vergitutma bazasının hesablanması üçün müxtəlif üsullardan istifadəyə imkan verən 
və vergi ödəyicilərinə müxtəlif güzəştlər təklif edən vergi qanunvericiliyində öz əksini tap-

mışdır.Vergi planlaşdırmasının məqsədi vergi ödənişlərini minimallaşdırmaq imkanı verən yolun 
seçilməsidir. 

Korporativ vergi planlaşdırılması idarəetmə fəaliyyətinin ayrılmaz tərkib hissəsidir.İstənilən 
şəxs üçün vergi ödənişləri onun xərclərinin böyük bir hissəsini təşkil etdiyindən vergi planlaşdırıl-
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masını xərclərin planlaşdırılmasının tərkib hissəsi hesab etmək olar.Müəssisələr üçün bu xərclər 
istehsal məsrəflərini artıran və xalis gəlirin səviyyəsini azaldan xərclərdir.Beləliklə,müəssisələr 
üçün vergi ödənişlərinin azaldılması xərclərin aşağı salınması və gəlirin artırılması deməkdir. 

Müasir bazar münasibətləri şəraitində korporativ vergi planlaşdırmasının artan rolunu bir sıra 
amillər müəyyənləşdirir.Korporativ vergi planlaşdırılmasını hər şeydən əvvəl zəruri edən iki amili 
qeyd edək: 

-konkret təsərrüfat subyekti üçün vergi yükünün ağırlığı; 
-vergi qanunvericiliyinin mürəkkəbliyi və dəyişkənliyi. 
Digər amillər arasında şirkətin miqyasının genişlənməsi və onun fəaliyyət formasının 

mürəkkəbləşməsini qeyd etmək olar.Müəssisənin genişlənməsi,fəaliyyət istiqamətlərinin artması 
buraxılan məhsulun,maliyyə mənbələrinin həcminin,qəbul edilən investisiya qərarlarının vergi 
nəticələrinin qabaqcadan müəyyənləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsini tələb edir. 
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MİLLİ İQTİSADİYYATIN RƏQABƏT QABİLİYYƏTLİLİYİNİN 

TƏMİN OLUNMASININ ZƏRURİLİYİ 
XXI əsr qloballaşma, inteqrasiya və innovasiyalar dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu dövrdə 

hər bir iqtisadi subyektin qarşısında duran əsas vəzifə daxili bazarda, eləcə də beynəlxalq səviyyəli 
bazarlarda ən az xərclə, ən yüksək keyfiyyətli, rəqabətə davamlı məhsul istehsal edə bilmək və eyni 
zamanda yüksək qazancı təmin etməkdir. Bu da özlüyündə rəqabət anlayışını nəyinki, iqtisadi 
mühitə eyni zamanda gündəlik həyatımıza daha çox daxil edir. Bir müəssisənin, firmanın, TMK-nın 
və son olaraq ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyi günümüzün ən aktual məsələlərindən 
birinə çevrilmişdir. Bütün bunları nəzərə alaraq məqaləmizin əsas mövzusu kimi iqtisadiyyatın 
rəqabət qabiliyətliliyini seçdik. Burada rəqabət haqqında ilkin nəzəriyyələrdən başlayaraq, 
günümzdə ölkələr arasındakı rəqabət yarışının son nəticələrinə qədər bütün bizi narahat edən 
məslələrdən bəhs edəcəyik.        

Açar Sözlər: rəqabət qabiliyyəti, rəqabət faktorları iqtisadi artım, rəqabət qabiliyyəyliliyi 
indeksi 
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NECESSITY OF SECURING THE COUNTRY'S COMPETITIVENESS 
The 21st century is characterized by globalization, integration and innovation. The main task 

facing every elonomic subject is to produce the highest quality competitive products at the lowest 

price both in the country's market and in international markets and at the same time ensure high 

profit. This in itself also reflects the notion of competition and entails a greater economic environ-

ment in our daily lives. Competitiveness of the enterprise, firm, TNC, and, finally, the country's 
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economy has become one of the most urgent problems today. Taking into account all this, we have 

chosen the competitiveness of the economy as the main topic of our article. In this article we shall 

talk about the problems which concern us all, starting with initial theories and ending in final results 

of competition among the countries 

Keywords: competitiveness of the country, factors of competitiveness, economic growth, indi-

ces of competitiveness 

 

XXI əsr qloballaşma, inteqrasiya və innovasiyalar dövrü kimi xarakterizə olunur. Bu 

mərhələdə ən çox pul sahibi olan deyil, ən düzgün şəkildə sərvətlərindən istifadə edərək, ən son 
texnologiyalara sahib olan, ölkələr rəqiblərini üstələyə bilir. Bazar iqtisadiyyatında ticarət 
mexanizmi müvafiq elementlərdə mütləq və nisbi üstünlüklərin mövcudluğuna əsaslanır. Mallar, 
istehsalının daha ucuz başa gəldiyi ölkələrdən ixrac olunur və daha baha qiymətə istehsal olunduğu 
ölkələrə isə idxal olunur. Nəticə olaraq, beynəlxalq ticarət dünya iqtisadiyyatında yaranan dəyərin 
yenidən bölüşdürülməsini təmin etmiş olur. Sözsüz ki, bütün bunlar özlüyündə rəqabət anlayışını 
nəyinki, iqtisadi mühitə eyni zamanda gündəlik həyatımıza daha çox daxil edir. Bir müəssisənin, 
firmanın, TMK-nın və son olaraq ölkə iqtisadiyyatının rəqabət qabiliyyətliliyi günümüzün ən aktual 
məsələlərindən birinə çevrilmişdir. Hər bir iqtisadi subyektin qarşısında duran əsas vəzifə ölkə 
bazarında, eləcə də beynəlxalq səviyyəli bazarlarda ən az xərclə, ən yüksək keyfiyyətli, rəqabətə 
davamlı məhsul istehsal edə bilmək və eyni zamanda yüksək qazancı təmin etməkdir. Bazar 
subyektlərinin sayı artdıqca rəqabət şərtləri daha da sərtləşir. Ölkələrin inteqrasiya olunma səviyyəsi 
artdıqca, rəqabətə davamlı məhsul istehsal etməyə bir addım daha da yaxınlaşırlar. Nəzər salsaq 
görərik ki, bu gün inteqrasiyanın bütün mərhələlərini uğurla keçmiş ölkələr tam rəqabətə davamlı 
məhsullar istehsal edir və bununla da ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyini, məhsuldar qüvvələrin 
inkişafını təmin edə bilirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq məqaləmizin əsas mövzusu kimi 

iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyətliliyini seçdik. Burada rəqabət haqqında ilkin nəzəriyyələrdən 
başlayaraq, günümzdə ölkələr arasındakı rəqabət yarışının son nəticələrinə qədər bütün bizi narahat 
edən məslələrdən bəhs edəcəyik. 

Bilirik ki, bazarların əsas ünsürlərindən biri rəqabətdir. İstehlakçılar və istehsalçılar arasında 
rəqabətin olmasınının əsas səbəbi istehsal vasitələri üzərində olan mülkiyyət müxtəlifliyidir. 
Rəqabət qədim dövrlərdən bəri, bazar təsərrüfatının yarandığı vaxtdan etibarən onun iştirakçıları 
arasında daim mövcud olan iqtisadi bəhsləşmə formasıdır. Bu bəhsləşmə əmtəələrin və xidmətlərin 
daha yaxşı istehsalı, alqı-satqısı şərtlərinə sahib olmaq uğrunda gedir. O dövlərdə böyük şirkətlər 
movcud olmadığından rəqabət əsasən dövlətlər arasında mövcud idi. Lakin bazarların genişlənməsi, 
inteqrasiya proseslərinin dərinləşməsi, transmilli korporasiyaların sayının artması daha çox 20-ci 

əsrin ortalarından etibarən baş verdiyindən, bu proseslərin daha dərindən öyrənilməsinin nəzəri 
əsasları da həmin illərə təsadüf edir. Əgər rəqabət qabiliyyətliliyindən danışırıqsa, ilk olaraq bu 
sahədə amerikan iqtisadçısı Maykl Porterin rəqabət üsütünlükləri nəzəriyyəsini qeyd etməliyik. Bu 
nəzəriyyə istehsal amillərindən səmərəli istifadə məsələlərinə həsr olunmuşdur. M.Porter 10 ölkənin 
100-dən artıq sahələri və yardımçı sahələrini təhlil edərək, həmin sahələrdə fəaliyyət göstərən 
firmaların beynəlxalq rəqabət üstünlüklərinin onların fəaliyyətinin öz ölkələrində hansı 
makromühitdə həyata keçirilməsindən asılı olduğu nəticəsinə gəlmişdir. Makromühit təkcə istehsal 
amilləri ilə deyil, həm də daxili bazardakı tələbin xarakteri, əlaqəli sahələrin inkişafı, ölkədə rəqabət 
səviyyəsi, eləcə də hökumətin iqtisadi siyasəti ilə müəyyən edilir. Bu sadalanananların uyğunluğu 
dünya bazarında firmaların və ölkələrin rəqabət üstünlüklərini müəyyən edir. (1, s. 40). 

Maykl Porter 5 struktur vahidinin köməyi ilə rəqabət tüstünlüyüynün formalaşdırılması, 
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məhsulun uzunmüddətli gəlirliliyinin təmin edilməsi, həmçinin uzunmüddətli dövrdə rəqabət 
üstünlüyünun saxlanılması üçün üsulları müəyyən etmişdir. Onun 5rəqabət gücü modeli 5 amilin 
bazarda gəlir səviyyəsini müəyyən etdiyini iddia edir. 

 İndustry Rivalry-sənayedəki rəqabət 
 Barriers to entry, threats of neü entrants-Bazara yeni girənlər üçün əngəl və təhlükələr. 
 Bargaining power of suppliers- Təchizatçıların bazardakı gücü . 
 Threat of substitutes- əvəzedicilərin təhlükəsi. 
 Bergaining power of buyers-Bazarda alıcıların gücü. 
Bu modelin köməyi ilə şirkət eyni zamanda öz rəqiblərinin təsirindən də maksimum qorunaraq 

əks-tədbir görə bilir. Porterin bu ideyanı irəli sürdüyü ilk vaxtlar, yəni 1979-cu ildə hazırda dünya 
bazarında mövcud olan bir çox markalar mövcud deyildi, hələ bazarlar bu günki inkişaf etməmişdi. 
Həmin illərdə Porterin 5 güc modeli çox böyük marağa səbəb oldu. 2008-ci ildə ideyalarını 
yeniləyərək yeni formaya salan Maykl Porter bununla da bu prinsiplərin nə qədər önəmli olduğunu 
bir daha sübut etdi. Porter qeyd edir ki, istənilən biznesin rəqabətqabiliyyətli olması üçün 3 son 

fərqli strateqiyadan birini seçməlidir: 1)Ucuz qiymət, 2)Fərqli məhsul (differensiyasiya) , 3) 
Fokuslaşma 

Rəqabət cəmiyyətin əsas hərəkətverici qüvvələrindən biri hesab olunur. Çünki hər bir istehsalçı 
rəqiblərinə qarşı mübarizə aparmaq, mövcudluğunu davam etdirmək üçün daha çox istehsal edərək 
daha çox gəlir gətirməyə çalışır. Buna görə də o, istehsal prosesində yeni əmək metodlarından, ən 
son texnologiyalardan, elmi texniki yeniliklərdən maksimum dərəcədə istifadə etməyə cəhd edir. Bu 
cəhdlər və çalışqanlıq onu cəmiyyətdə daha ön cərgələrə doğru aparır. Rəqabət gücü üzərində 
aparılan araşdırmalar sürətlə artması, inkişaf etməkdə olan ölkələr qədər inkişaf etmiş ölkələrin də 
bu mövzu üzərində dəqiqliklə dayanmasından irəli gəlir. İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi 
mənada getdikcə daha güclü nöqtəyə gəlməsi həm rəqib milli iqtisadiyyatların, həm də daha öncə 
bazarda hegemonluq etməyə adət etmiş inkişaf etmiş ölkələrəin fərqli strateji qərarlar qəbul 
etməsini zəruriləşdirir. İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatının tərifinə görə beynlxalq rəqabət 
gücü bir ölkənin sərbəst və şəffaf bazar şərtlərində beynəlxalq bazarların tələbinə uyğun əmtəə və 
xidmətlər istehsal etməsi, uzunmüddətli dövrdə xalqının real gəlir səviyyəsini qorumaq və artırmaq 
qabiliyyətidir. Ölkənin rəqabətqabiliyyətli olması üçün beynəlxalq bazaraların tələblərinə cabab 
verərək və əhalisinin həyat səviyyəsini yaxşılaşdırması vacibdir. Fagerberg “Beynəlxalq Rəqabət 
Gücü” adlı çalışmalarında ödəmələr tarazlığı, məşğulluq səviyyəsi və iqtisadi böyüməni özündə 
birləşdirən bir tərif meydana çıxarmışdır. Onun deyimi ilə Beynəlxalq rəqabət gücü, ödəmə balansı 
problemlərinə yol açmadan iqtisdi artım və məşğulluğun artması başda olmaqla, bir ölkənin təməl 
iqtisadi siyasət hədəflərini reallaşdıra bilmə bacarığıdır. Rəqabətqabiliyyətli ölkə müəyyən zaman 

çərçivəsində daha sürətlə inkişaf edəndir.Rəqabət, bazar təsərrüfatı sisteminin ağırlıq mərkəzi, 
bazarda qiymətlərin və təklif olunan əmtəələrin həcmini müəyyənləşdirmək istiqamətində 
istehsalçılar arasında olan münasibətləri əks etdirir. 20-ci əsrin əvvəllərinin 80-ci illərinin ortaları 
ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyi probleminə marağın güclənməsi ilə xarakterizə olunur. Ölkənin 
rəqabət edə bilmə qabiliyyəti özlüyündə iqtisadiyyatın qloballaşması ilə əlaqəli olaraq iqtisadi 
siyasətin əsas problemlərindən biridir. Bu problemə olan yanaşmalar birmənalı deyil. Bir qrup 
iqtisadçılar hesab edir ki, bazarların qloballaşması və beynəlxalq ticarətin həcminin artması ölkənin 
rəqabət edə bilmə qabiliyyətinin yüksəldilməsinə xidmət edir. Rəqabətin əsas mahiyyəti haqqında 
iqtisadçılar arasında fikir ayrılığı mövcuddur. Marksizmə görə rəqabət-iqtisadi bəhsləşmənin 
antoqonist cəmiyyətə xas olan formasıdır. Bu zaman cəmiyyət üzvləri yaşamaq və mövcud olmaq 
uğrunda mübarizə aparır. Müasir nəzəriyyəçilərə görə isə rəqabət-istehsalçı və istehlakçıların bazara 
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azad sürətdə daxil olub çıxmalarını nəzərdə tutur. Onlar əmtəə istehsalı və satışın ən yaxşı şərtləri 
uğrunda mübarizə aparırlar. (2, s. 160) 

Rəqabət qabiliyyətliliyinin əsas mənbəyi ölkə istehlakçıların tələblərini dünya qiymətlərindən 
aşağı qiymətə istehsal edə bilmək bacarığı və istehsal resurslarından eyni miqdarda istifadə etməklə 
böyük istehlakçı dəyəri yaratmaq bacarığı ilə müəyyən olunur. Mənbələrdən hər birinin 

özünəməxsus xüsusiyyətləri vardır. Belə ki, birinci mənbə rəqabət mənşəli olduğu halda, ikinci isə 
öz təbiəti etibarilə monopol xarakter daşıyır. Dünya ölkələri ilə müqayisədə daha aşağı xərclərlə 
əmtəə istehsalı, əvəzedici məhsul istehsalçıları arasında rəqabət mübarizəsinin nəticəsi kimi 
qarşımıza çıxır. Böyük istehsalçı dəyəri yarada bilmək standart məhsulların daha az xərclərlə 
istehsal olunması deyil, özünəməxsus xüsusiyyətləri olan və dünya səviyyəsində əvəzedicilərinin 
sayı az olan məhsullar istehsal edə bilməkdir. Bu, həm də məhsulun rəqabət edə bilmə qabiliyyətinə 
də nəzarət etmək imkanı yaradır. 

Dünya iqtisadi forumunun “2017-2018-ci il üçün qlobal rəqabət qabiliyyəti indeksinin 
metodologiyası və hesablanması” adlı hesabatında qeyd edilmişdir ki, biz rəqabəti bir ölkənin 
məhsul verimliliyinin səviyyəsini əks etdirən inistutular, siyasət və amillər kimi təyin edirik. 
Məhsuldarlığın səviyyəsi öz növbəsində bir iqtisadiyyatın əldə edə biləcəyi rifah səviyyəsini 
müəyyən edir. Məhsuldarlıq səviyyəsi həmçinin iqtisadiyyata qoyulan investisiyalardan əldə oluna 
biləcək gəlir həcmini də müəyyən edirki , bu da öz növbəsində onun artım tempini əks etdirir. 
Aşağıda bu hesabata əsasən beynəlxalq rəqabət qabiliyyətliliyinin 12 kateqoriyası 
fərqləndirilmişdir. 1) İnistutlar- Ölkənin institusional mühiti həm dövlət, həm də özəl sektorun 
davranış və effektivliyindən asılıdır. 2) İnfrastruktur-Geniş və səmərəli infrastruktur iqtisadiyyatın 
effektiv fəaliyyəti üçün vacibdir. 3) Makroiqtisadi mühit-Sabit makroiqtisadi mühit həm biznes həm 
də ölkənin rəqabət qabiliyyətliliyinin təminatı üçün əhəmiyyətli şərtlərdən biridir. 4) Səhiyyə və 
ibtidai təhsil-Sağlam işçi qüvvəsi ölkənin rəqabət qabiliyyəti və məhsuldarlığı üçün önəmlidir. 5) 
Ali təhsil və təlim-Ali təhsilin və təlimin keyfiyyəti qiymət zəncirini sadə istehsal proseslərindən və 
məhsullarından kənara çıxarmaq istəyən iqtisadiyyatlar üçün vacibdir. Xüsusilə qloballaşan 
iqtisadiyyat ölkələrin dəyişən mühitə və istehsal şəraitinə daha tez uyğunlaşa bilən, yüksək ali təhsil 
görmüş savadlı mütəxəssislər yetişdirməsini tələb edir. 6) Əmtəə bazarının effektivliyi-Effektiv 

əmtəə bazarına sahib ölkələr tələb-təklif şərtlərini nəzərə alaraq əmtəə və xidmətlərin düzgün 
qarışımını istehsal etmək və bu məhsulların iqtisadiyyatda ən verimli şəkildə satılması üçün yaxşı 
imkanlara malikdirlər. 7) Əmək bazarının effektivliyi-Əmək bazarının effektivliyi və elastikliyi 
işçilərin iqtisadiyyatda daha səmərəli istifadə edilməsinə və öz işlərinə daha çox fayda verməyə 
təşviq edilməsində həll edici rol oynayır.8)Maliyyə bazarının inkişafı. 9)Texnoloji hazırlıq-ölkə 
iqtisadiyyatının texnoloji dəyişikliklərə uyğunlaşma çevikliyini ölçür və gündəlik fəaliyyətlərdə, 
eləcə də istehsal proseslərində məhsuldarlığı artırmaq üçün informasiya və kommunikasiya 
texnologiyalarından tam istifadə etmək qabiliyyətini əks etdirir.10) Bazar həcmi-Bazarın həcmi 
istehsal qabiliyyətinə təsir edir. Qloballaşma dövründə Beynəlxalq bazarlar kiçik ölkələr üçün daxili 
bazarın əvəzedicisi rolunu oynayır. 11)Biznesin inkişafı-Bu kateqoriya özündə iki elementi 
birləşdirir: Ölkənin ümumi biznes mühitinin keyfiyyəti və xüsusi firmaların vəziyyəti, əməliyyatları 
və strategiyaları. 12)İnnovasiya-Son kateqoriya innovasiyaları əks etdirir. İnnovasiyalar iqtisadiyyat 
üçün xüsusi əhəmiyyətə malikdir, belə ki, bu kateqoriya yenilikçi fəaliyyətə kömək edən,ictimai və 
özəl sektor tərəfindən dəstəklənən bir mühit və siyasət yeridilməsini tələb edir. 

Ölkənin rəqabət qabiliyyəti yeni investisiya təşəbbüsləri üçün vacib şərtlərdən biridir. 
Ölkələrin xarici kapitalı cəlb edə bilmə bacarığı və onun beynəlxalq bazarlardakı rəqabət gücü 
arasında təbii qarşılıqlı əlaqə mövcuddur. Rəqabət qabiliyyətini artıran ən əsas amillərdən biri 
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məhsuldarlıq səviyyəsidir. Gənc əhalinin qlobal investorları ölkəyə cəlb edə biləcək cazib faktor 
halına gətirilə bilməsi üçün, iş gücü keyfiyyətini və məhsuldarlığını artırmaq lazımdır. Bu səbəblə iş 
gücünün lazımı təhsil almasına, iş bölgüsünün və texniki ixtisaslaşmanın artırılmasına, işə 
adaptasiya müddətinin qısaldılmasına, çalışanların şirkət idrəsinə daha çox qatılmasının təmin 
ediləsinə, görərək öyrənmənin yayqınlaşdırılmasına, texnoloji dəyişmələrə ayaq uydurulmasına və 
hökumətin iqtisadiyyatı nəzarət imkanlarının azaldırlmasına çalışılmalıdır. Təbii ki, arzu olunan 
nəticəni əldə etmək üçün uzun illər tələb olunur, bu yolda təhsil vasitəsilə ictimai transformasiyanı 
həyata keçirmək vacibdir. Müasir və düzgün qurulmuş təhsil sitemi bir ölkənin iqtisadi, siyasi, 
mədəni, sosial inkişafının özəyi hesab olunur. Bunu üçün dövlət büdcəsindən təhsil ayırmaların payı 
artırılmalı, kollektiv çalışa bilmə bacarığı təlim edilməli, təhsil keyfiyyətinin artırılması məqsədi ilə 
yeni dərsliklər tərcümə olunmalı, ixtisaslı kadrlar yetişdirilməli, tələbə mübadilə proqramlarının 
sayı artırılmalıdır.Ölkədə mövcud qanunların elastikliyi, onların hansı səviyyədə tətbiq olunması 
rəqabət qabiliyyətliliyinin yüksəldilməsi üçün önəmlidir. Yeni investorlar üçün olan vergi 

güzəştləri, bu proseslərə qanun çərçivəsində nəzarət və dövlət müdaxiləsi ölkənin rəqabət edə bilmə 
səviyyəsinə ciddi təsir edir. Firmaların işə işçi qəbulu, onların işdən çıxarılması, iş saatlarını 
tənzimləyən, minimum əmək haqqını müəyyən edən qanunların elastikliyi ölkədəki təşəbbüskarlığı 
artırdığı müşahidə olunmuşdur. 

2017-2018-ci il Dünya İqtisadi Forumunun ölkələr arasında rəqabət qabiliyyətliliyi indeksi 
üzrə hazırladığı hesabatda ən öndə gedən ölkələr onluğuna İsveçrə, ABŞ, Sinqapur, Niderland, 

Almaniya, Honq Konq, İsveç, Birləşmiş Krallıq, Yaponiya, Finlandiya aid edildi. Bu ilin 
nəticələrinə əsasən Azərbaycan Qlobal rəqabət qabiliyyəti indeksi üzrə 137 dünya ölkəsi arasında 
35-ci yerdə dayanmışdır. ÜDM 37.6 milyard , adambaşına düşən ÜDM 3954 ABŞ dolları təşkil 
etmişdir. Hesabata əsasən ölkəmizdə biznes mühiti üçün göstərilən ən əsas problemlərin başında isə 
maliyyələşmə imkanı, xarici valyuta tənzimlənməsi, vergi tənzimləmələri, inflyasiya, bürokratiya 
kimi amillər qeyd olunmuşdur. Əgar rəqabət qabiliyyətli bir ölkə olaraq bazar iqtisadiyyatına uğurla 
inteqrasiya etmək istəyiriksə, ilk növbədə qarşımızda bir məhdudiyyət kimi dayanmış bu mənfi 
halları aradan qaldırmalıyıq. 

Qlobal rəqabətlilik indeksi siyasətçilərə qarşılaşdıqları problemləri müəyyənləşdirməyə və 
ölkələri üçün iqtisadi inkişaf strategiyasının hazırlamaqda güclü olmağa kömək edən uzunmüddətli 
inkişaf amillərini qiymətləndirir. Məlum olduğu kimi son illər dünya iqtisadiyyatında vəziyyət 
dəyişməkdədir. Qlobal maliyyə böhranı nəticəsində uzun müddət davam edən aşağı artım 
tempindən sonra 2017-2018-ci il indeksləri göstərdi ki, dünya iqtisadiyyatı daha sürətlə artmağa 
başlayır. Bu gördüyümüz kimi ürək açıcı xəbərdir. Lakin bunu da bildirmək lazımdır ki, bir çox 
ölkələrdə siyasətçilər uzunmüddətli iqtisadi inkişaf perspektivləri ilə bağılı ciddi narahatçılıqlar 
keçirirlər çünki bu artım struktur inkişafından irəli gələn faktorlardan deyil iqtisadi tsikllərdən irəli 
gələn bir böyümədir. Elə buna görə də məhsuldarlığın artımı ləng gedir və keçmiş onilliklərdəki 
səviyəyə qayıtmağı gözlənilmir. Bütün bunlardan belə nəticəyə gəlirik ki, mövcud inkişaf 
strategiyaları və iqtisadi artım modellərinin doğruluğu sual altında qalır. Digər tərəfdən isə hər kəs 
təsdiq edə bilər ki, insanın inkişafı və rifahı üçün iqtisadi artım vacibdir. İnkişaf daha yaxşı təhsil, 
səhiyyə, təhlükəsizlik və daha yüksək gəlirlər üçün lazım olan resursları yaradır. Tarixə nəzər salsaq 
görərik ki, iqtisadi artım olmadan hər hansı bir ölkənin öz əhalisinin rifahını yaxşılaşdırdığını görə 
bilmərik. Fikrimizcə iqtisadi artımı daha geniş sosial dəyərlərlə birləşdirən əlaqə hələ də 
araşdırılmamış qalır. Bütün nəzərləri rifah üzərinə cəmləşdirmək əvəzinə iqtisadi artımın ölçülməsi 
və nəticədə iqtisadi təhlil və siyasətin həyata keçirilməsi başlıca olaraq ÜDM rəqəmlərinə əsaslanır. 
Ölkənin rəqabət qabiliyyəti digər ölkələrlə müqayisədə ölkənin iqtisadi potensialının istifadəsinin 
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səmərəliliyinin mühüm göstəricisi hesab olunur və onun artımı dövlətin ən vacib vəzifəsi hesab 

olunur. Lakin yadda saxlamaq lazımdır ki, tək məqsədimiz iqtisadi artım olmamamlıdır. O 
insanların rifahı, siyasi legitimliklə müşayət olunmalıdır. Dünya bazarında uğur əldə etmək sehirli 
siyasət yeritmək və ya yeni iqtisadi inkişaf metdolarını yaratmaqdan keçmir. Ölkəni və onun 
qaynaqlarını yaxşı tanımaq, dövlət və vətəndaşın birlikdə fəaliyyəti, modern yeniliyə açıq olan 
təhsil sisteminin varlığını təmin edərək inkişafa dəstək verə bilmək, ölkələrin uğuru əldə 
etməsindəki ən güclü açarlardan biridir. 
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QLOBALLAŞMA ŞƏRAİTİNDƏ BANKLARIN DAYANIQLIĞINI 

ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR 
Məqalədə qloballaşma şəraitində bankların dayanıqlığını şərtləndirən amillər göstərilir və 

bankların dayanıqlığını tədqiq edən Minskinin maliyyə qeyri-sabitliyi fərziyyəsi, həmçinin avstriya 
məktəbinin bum-enmə modeli tədqiq olunur. Həmçinin, bankların qeyri-dayanıqlığının əsəs 
səbəblərindən biri kimi onların öhdəliklərinə qarşı qeyri-çevikliyi əsaslandırılır. Məqalədə 
həmçinin bankların maliyyə dayanıqlığını qiymətləndirən göstəricilər verilir. 

Açar sözlər: bank dayanıqlığı, maliyyə böhranları, bank öhdəliklərinin qeyri-çevikliyi. 
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FACTORS CAUSING THE STABILITY OF BANKS UNDER 

GLOBALIZATION 
The article identifies factors that contribute to the stability of the financial stability of banks, 

the Minsky’s financial instability hypothesis and boom-bust model of the Austrian school are stud-

ied and noted that one of the causes of the banking instability is the rigidity of bank liabilities. The 

article also notes the indicators of financial soundness of the bank. 

Keywords: stability of the bank, banking crises, the rigidity of bank liabilities. 

 

Son onilliklər ərzində maliyyə və bank sektorunda qloballaşma meyllərinin təsiri altında baş 
verən əks tənzimləmə, rəqabətin güclənməsi bazar meyllərinin güclənməsi ilə müşayiət olunur. 
Güclənən rəqabət şəraitində dünya bank sektoruna inteqrasiya olmaq istəyən banklar ilk növbədə 
yüksək rəqabət qabiliyyətliliyə nail olmalıdır. Bankların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması və 
dünya bank sektoruna inteqrasiyası onların dayanıqlılığını və çevikliyini zəruriləşdirir. Və bankların 
balanslarının yaxşılaşdırılmasını, müxtəlif risklərə və şoklara dözümlü olmasını əsaslandırır. Belə 
ki, bankların balanslarının pisləşməsi onları kredit verməkdə daha ehtiyatlı olmağa vadar edir ki [8, 
s. 32], bu da onların dünya bazarında fəallığının azalmasına gətirib çıxarır. Müxtəlif risk və şoklara 
dözümlüyünün aşağı olması da bankların transmilli fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. 
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Minski fərziyyəsi və avstriya bum-enmə modeli 
Tarixi təcürbədə otuz bank böhranı qeyda alınmışdır. Onların dördü XXVIII əsrdə, on biri XIX 

əsrdə, on üçü XX əsrdə və iki bank böhranı isə XXI əsrdə baş vermişdir. Müvafiq bank 
böhranlarının səbəbləri və iqtisadiyyata təsirlərinin müxtəlif olmasına baxmayaraq, çox vaxt onların 
uzun müddət ərzində baş verən kredit bumundan sonra baş verməsi qeyd olunur. Belə ki, çox vaxt 
bank balanslarının pisləşməsinin səbəbləri kimi bum dövründə banklar tərəfindən verilmiş kredit-
lərin qaytarılmaması, bank aktivlərinin və girov əmlakının dəyərdən düşməsi, depozitlərin kütləvi 
çıxarılması, valyuta məzənnəsinin dəyişməsi və s. göstərilir. Bank böhranlarının digər səbəbi, öh-

dəliklərin dəyişkən olmamasıdır ki, bankların gəlirləri azaldıqda banklar bum dövründə cəlb etdiyi 
öhdəlikləri qaytarmaqda çətinliklər çəkir [7]. 

Bankların dayanıqlığını tədqiq edən Minskinin maliyyə qeyri-sabitliyi fərziyyəsi, həmçinin 
avstriya məktəbinin işgüzar tsikl nəzəriyyəsinə əsasən qeyd etmək istərdik ki, bankların qeyri-
dayanıqlığının əsəs səbəblərindən biri bank öhdəliklərinin çevik olmamasıdır. Belə ki, bankların 
aktivləri və gəlirləri çevik olmalı, bazar şəraitidən asılı olaraq dəyişərək, bazarın yeni vəziyyətinə 
tez uyğunlaşdlğı şəraitdə onların öhdəlikləri dəyişməz olub, yəni bazar mühiti dəyişdikdə onlar 
dəyişməməlidir. Bu, iqtisadi böhran şəraitində daha açıq-aydın özünü büruzə verir. Belə ki, böhran 

şəraitində bank gəlirlərinin və aktivlərinin dəyərinin azalmasına baxmayaraq, bankların öhdəlikləri 
nəinki azalmır, hətta faiz dərəcəsinə görə artır, bu da bankların çevikliyini azaldaraq onların bazar 
şəraitinə uyğunlaşmasını zəiflədir və beləliklə rəqabət qabiliyyətliliyinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Beləliklə demək olar ki, bankların qeyri-sabitliyi bank aktivlərinin ucuzlaşması və vaxtı keçmiş 
kreditlərin artması ilə deyil, öhdəliklərin qeyri-çevikliyi ilə əlaqədardır. Bankların dayanıqlığını 
tədqiq edən iqtisadçı alimlərdən maliyyə qeyri-sabitliyi fərziyyəsini irəli sürmüş Minskini qeyd 
etmək olar. Belə ki, Minski, bazar iştirakçılarının vaxtaşırı üzləşdiyi banklar qarşısında öz 
öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsi problemini tədqiq edərkən maliyyə kövrəkliyi fərziyyəsini 
irəli sürmüşdür. 

Minskiyə əsasən bank böhranları iqtisadiyyatın tsiklik inkişafı ilə əlaqədardır. Belə ki, 
iqtisadiyyatın artım fazasında firmaların investisiyaları onların öz vəsaitlər hesabına həyata keçirilir. 
Sonrakı mərhələdə firmaların investisiya fəaliyyəti genişləndikçə onların öz vəsaitləri investisiyaları 
maliyyələşdirmək üçün kifayət olmur və onlar kreditləri cəlb etməyə başlayır. Bu mərhələdə 
firmaların gəlirləri banklar qarşısında öhdəliklərini (əsas borcu və faiz ödəmələri) üstələyir, bu da 
onlara əsas borcu və faiz öhdəliklərini ödəməyə imkan verir. Lakin, səmərəliliyin azalması 
qanununa əsasən firmaların gəlirləri daimə yüksək templə arta bilməz, və səmərəliliyin azalması 
firmaların borc öhdəliklərini ödəmək qabiliyyətini azaldır. Belə ki, bir müddət sonra firmaların 
gəlirlərinin artım tempinin azalması nəticəsində bu gəlirlər faizləri ödəmək üçün kifayət etsə də əsas 
borcun ödənilməsi üçün kifayət etmir. Nəhayət, növbəti fazada firmaların gəlirləri hətta faiz 
öhdəliklərini ödəmək üçün kifatət etmir. Buna görə firmalar öz öhdəliklərini gəlirlər hesabına deyil, 
yeni hətta daha yüksək faiz dərəcəsi ilə yeni börclanma hesabına ödəməyə başlayır (buna Ponsi-
maliyyələşmə deyilir) [8]. 

Borc öhdəliklərini yeni borclanma hesabına qaytaran firmalar gec-tez yeni borcu cəlb 
edilməsində çətinliklə üzləşir və beləliklə borc öhdəliklərini qaytara bilmədiyinə görə müflis elan 
olunur. Firmalar borc öhdəliklərini qaytarmaq üçün həm də aktivləri satmağa başlayır. Lakin 
aktivlərin kütləvi satışı aktivlərin dəyərini azaldaraq firmaların ödəmə qabiliyyətliliyinin daha da 
pisləşməsinə gətirib çıxarır. İqtisadiyyatın enmə fazasına daxil olması həmçinin bank 
kreditləşməsində girov kimi çıxış edən və bank aktivlərinin əhəmiyyətli hissəsini təşkil edən 
qiymətli kağızların dəyərinə (belə ki, ABŞ-da hökumətin və dövlət agentliklərinin buraxdığı 
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istiqrazların bank aktivlərində xüsusi çəkisi 10%-dən çox təşkil edir) mənfi təsir göstərir ki, bu da 
bankların ödəmə qabiliyyətliliyinin azalmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, iqtisadiyyatın tsikli enmə 
fazasına daxil olması vaxtı keçmiş kreditlərin həcminin artması, bank gəlirlərinin və bank 
aktivlərinin dəyərinin azalması ilə müşayiət olunur. Lakin buna baxmayaraq bankların öhdəlikləri 
azalmır, bu da bankların balanslarının pisləşməsinə və ödəmə qabiliyyətliliyinin azalmasına 
gətiribçıxarır. 

Avstriya iqtisadi məktəbinə əsasən də bankların qeyri-dayanıqlığı onların öhdəliklərinin çevik 
olmaması ilə əlaqədardır. Belə ki, avstriya məktəbinin tərəfdarlarının fikrincə firmalar bum 
dövründə götürdükləri kreditləri enmə fazasında gəlirlərin azalmasına görə qaytara bilmədiyinə 
görə banklar itkilərlə üzləşir, bu da onların dayanıqlığının azalmasına gətirib çıxarır. Beləliklə, 
bankların qeyri-sabitliyi bank gəlirlərinin azalması və bank aktivlərinin ucuzlaşması ilə deyil, 
öhdəliklərin qeyri-çevikliyi ilə əlaqədardır. Belə ki, bankların gəlirləri və aktivlərinin dəyəri çevik 
olub iqtisadiyyatın enmə fazasında bazar şəraitinə uyğun olaraq onların azaldığı şəraitdə bank 
öhdəliklərinin dəyişməzliyi bankların çevikliyini azaldaraq bu subyektlərin bazar şəraitinə 
uyğunlaşmasını zəiflədir və beləliklə rəqabət qabiliyyətliliyinin azalmasına gətiribçıxarır. 

Bank dayanıqlığı göstəriciləri 
Yuxarıda qeyd edilənlər həmçinin bankların dayanığlını qiymətləndirib bank böhranlarının 

əlamətlərini müəyyən etməyə imkan verir. Qeyd edək ki, bankların ödəmə qabiliyyətliyini 
qiymətləndirmək üçün müxtəlif göstəricilər mövcuddur. Ənənəvi olaraq bankın maliyyə 
dayanıqlığının qiymətləndirilməsi aşağıdakı göstəricilərin istifadəsini nəzərdə tutur [3]: 

 Kapital adekvatlığı və likvidlik göstəriciləri; 
 Passiv və aktivlərin keyfiyyəti üzrə göstəricilər; 
 Səmərəlilik və mənfətlilik göstəriciləri. 
Bu göstəricilərin qiymətləndirilməsi üçün müxtəlif əmsallardan istifadə olunur. Buna görə də 

bankların maliyyə dayanıqlığına təsir edən ən mühüm göstəricilərin müəyyən edilməsi zəruridir. 

Tomson [8, s. 5-23] aşağıdakı göstəriciləri istifadə edir: qeyri-depozit öhdəlikləri/(nağd vəsait-

lər+qiymətli kağızlar), dolayı xərclər/məcmu aktivlər, vergilərin ödənilməsindən sonra xalis 

gəlir/məcmu aktivlər, insayderlərə kreditlər/məcmu aktivlər. 

Martin [6] 1970-1976-cı illərdə müflis olmuş 58 ABŞ bankını təhlil edib, 25 maliyyə əmsalını 
4 qrup üzrə təsnifləşirmişdir: aktivlər üzrə risklər, likvidlik, kapital adekvatlığı və gəlirlər. O, bank 

dayanıqlığının qiymətləndirilməsində aşağıdakı göstəriciləri mühüm hesab edir: mənfəətlilik (xalis 

gəlir/məcmu aktivlər), aktivin keyfiyyəti (kommersiya kreditləri/məcmu kreditlər və məcmu 

silinmələr/xalis əməliyyat gəlirləri) və kapitalın adekvatlığı (məcmu kapital/risk dərəcəsi üzrə 
ölçülmüş aktivlər). 

Averivə Hanvek [5] 1979-1983-cü illərdə 1300-ə yaxın bankı, o çümlədən 100 müflis olmuş 
ABŞ bankı tədqiq edərək bankların dayanıqlığının qiymətləndirilməsində aşağıdakı göstəricilərin 

mühüm olduğunu qeyd etmişdir: vergilərin ödənilməsindən sonra gəlir/aktivlər, kapital/aktivlərvə 
kreditlər/aktivlərvə sənayevə kommersiya kreditlərində bankların xüsusi çəkisi, yən ikommersiya və 
sənaye kreditlərinin xüsusi çəkisi artdıqca bankların müflis olmaq ehtimalı da artır. 

Barkervə Holdsvoz [6] 1986-1991-ci illərdə 800-dən çox müflis olmuş və 12 mindən çox müf-

lis olmamış bankları tədqiq etmiş və bankların müflis olmasının səbəblərini 3 kateqoriyaya 

bölmüşdülər: riskli davranış, pis idarəetmə və fırıldaqçılıq, xarici və sistemli amillər. Onlar bank 

müflislərinin əsasən kreditlərin riskli sahələrdə (yəni daşınmaz əmlak sahəsində) təmərküzləşməsi 

ilə əlaqədar olduğunu qeyd etmişdilər. Pis idarəetmə və sistemli amillərdə (məsələn, əmlak bazarın-
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da vəziyyət) bankların müflisləşməsinə töhfə verən amillər kimi qeyd olunmuşdur. Bankların müf-

lisləşməsində fırıldaqçılığın rolunu tədqiq edərək onlar insayderlərə kreditləri və qeyri-faiz xər-

clərinin məcmü aktivlərə nisbətini heç də həmişə fırıldaqçılıqla əlaqədar olmadığını qeyd 

etmişdılər. Belə ki, qeyri-faiz xərcləri diversifikasıya ilə əlaqədar ola bilər ki, bu da bankların 

dayanıqlığına müsbət təsir göstərə bilər. 

Heffernan [8, s. 49-82] maliyyə nisbətlərivə bankların miqyası ilə əlaqədar göstəricilərlə 
yanaşı, bankların müflisləşməsində makroiqtisadi göstəricilərin də rolunu qiymətləndirmişdir. 

Avstraliya, Finlandiya, Fransa, Norvec, İsveç və ABŞ-ı və 1989-1992- ci illəri əhatə edən 

tədqiqatın əsas tapıntıları aşağıdakı olmuşdur. Birincisi, tədqiq edilən əksər banklar mənfəətliliyi 

əks etdirən xalis gəlirin məcmu aktivlərə nisbətini mühüm göstərici olduğunu qeyd etmişdilər: belə 
ki, mənfəətlilik artdıqca müflis olmaq ehtimalı azalır. Mənfəətliliyin digər göstəriciləri olan xalis 

faiz gəlirlərinin məcmu aktivlərə nisbəti və ya xalis gəlirin kapitala nisbəti əhəmiyyətsiz və ya az 

əhəmiyyətli kimi qeyd olunmuşdur. 

Bankın miqyasının təhlili bank aktivləri əsasında həyata keçirilmiş və qeyd edilmişdir ki, 

bankın miqyası artdıqca onun dayanıqlığı da artır, bu da “müflis olmaq üçün çox iri” olan banklara 

dövlət və ya Mərkəzi Bank tərəfindən göstərilən dəstəkilə əlaqədar ola bilər ki, bunun nəticəsində 
iri banklar kiçik və orta banklarla müqayisədə daha dayanıqlı olur. İri bankların daha da dayanıqlı 
olması həmçinin öhdəliklərin və aktivlərin daha çox şaxələnməsi nəticəsində ola bilər. 

Həmçinin, beş makroiqtisadi göstəricilər test edilmişdir, o cümlədən real ÜDM-in artım tempi, 

nominal və real effektiv valyuta məzənnəsi, nominal və real faiz dərəcəsi, qiymət indeksi və inflya-

siya tempi. ÜDM-in artım tempindən başqa sadalanan bütün göstəricilərin təsiri əhəmiyyətli olduğu 

qeyd edilmişdir: 

 Birincisi, inflyasiya tempi artdıqca bankların müflis olmaq ehtimalı da artır; 
 İkincisi, real faiz dərəcəsinin artması bankların müflis olmaq ehtimalını artırır; 
 Üçüncüsü, nominal faiz dərəcələrinin də artması bankların  müflis olmaq ehtimalının art-

ması ilə müşayiət olunur; 
 Dördüncüsü, nominal (real) valyuta məzənnəsi ilə bankların müflisləşməsi arasında mənfi 

korelyasiya mövcuddur, yəni valyuta məzənnəsinin azalması bankların müflis olmaq ehtimalını 
artırır. 

Beləliklə görmək olar ki, yuxarıda göstərilən tədqiqatlarda bankların müflis olması bankın 
aktivləri və kapitalı üzrə göstəricilərin və makroiqtisadi vəziyyətin pisləşməsi ilə əlaqədardır. 
Bankların müflis olmasının öhdəliklər üzrə göstəricilərin pisləşməsi ilə əlaqədar olduğu Espahbodi 
tərəfindən göstərilmişdir. Espahbodi 1983-cü ildə müflis olmuş 48 bank üzrə göstəriciləri sağlam 48 
bankın göstəriciləri ilə müqayisədə etmiş və bankların dayanıqlığının qiymətləndirilməsində 
aşağıdakı göstəricilərin əhəmiyyətli oluğunu qeyd etmişdir [4, s. 53-71]: 

 kredit gəlirlərinin məcmu gəlirlərə nisbəti və dövlət qiymətli kağızlar üzrə faiz gəlirlərinin 
məcmu əməliyyat gəlirlərininə nisbəti; 

 depozit üzrə faiz ödəmələrinin məcmu əməliyyat gəlirlərinə nisbəti; 
 müddətli depozitlərin tələb olunanadək depozitlərə nisbəti. 
Bununla yanaşı likvidlik üzrə göstəricilərin, kapital adekvatlığı (məcmu kreditlərin məcmu 

kapitala nisbəti), səmərəlilik (məcmu əməliyyat xərclərinin məcmu əməliyyat gəlirlərinə nisbəti), 
kreditlərin keyfiyyəti (kreditlər üzrə mümkün zərələr üçün ehtiyatların məcmu kreditlərə nisbəti) və 
kredit həcmi üzrə göstəricilərin bankların müflis olmasında yüksək əhəmiyyətlilik göstərməməsi 
qeyd edilir. 
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Öhdəliklərə münasibət - dünya borc böhranından sonra dəyişməyə başlamışdır. Dünya borc 
böhranından sonra bankların dayanıqlığını artırmaq üçün likvidlik boşluğunu (müddət üzrə 
öhdəliklərlə aktivlər arasında fərq) tənzimləyən iki yeni likvidlik standartı (qısamüddətki və 
uzunmüddətli likvid əmsalları) və borclanma əmsalı (borc vəsaitlərinin payı) tətbiq edilmişdir [4]. 
Bazel 3-də tətbiq edilən yeni tələblərə əsasən bankların 1 aya qədər aktivləri 1 aya qədər 
öhdəliklərinin 100% səviyyəsində olmalıdır. Həmçinin, qısamüddətli öhdəliklərin uzunmüddətli 
aktivlərə yönəldilməsinin qarşısını almaq üçün uzunmüddətli likvidlik əmsalı (xalis stabil 
maliyyəşmə əmsalı) tətbiq edilir [1]. 

Xalis stabil maliyyəşmə əmsalı uzunmüddətli maliyyəşmə mənbələrinin mövcudluğunu təmin 
etmək üçün tətbiq edilir və Bazel 3 tələblərinə əsasən bankın 1 ilə qədər aktivləri 1 ilə qədər 
öhdəliklərinin 100% səviyyəsində olmalıdır [2]. Bankların dayanıqlığını artırmaq məqsədilə Bazel 
3-də həmçinin borclanma əmsalı tətbiq edilir. Bu göstərici 1 dərəcəli kapitalın məcmu aktivlərə 
nisbəti kimi müəyyən edilir və onun səviyyəsi 3% təşkil edir. Bu əmsalın tətbiqi aktivlərin 
maliyyəşməsində kapitalın payını artıraraq öhdəliklərin payının azaldılmasına yönəlib ki, bu da 
bank passivlərinin bazar vəziyyətinə uyğun olaraq dəyişkənliyini və beləliklə onların çevikliyini 
artıraraq bankların səmərəliliyinin artmasını təminedəcək. 

Bankların passivlərinin çevikliyinin artırılmasına yönəlmiş digər tədbirlərdən həmçinin 
İtaliyada dövlət tərəfindən satın alınan xüsusi bank bondlarının emisiyasını göstərmək olar. Bu 
bondlar kapital kimi istifadə olunur və banklar zərərlə üzləşdikdə faizlərin ödənilməsindən azad 

olunur [7, s. 80], bu da bankların aktiv və gəlirləri azaldıqda öhdəliklərin də azalmasını təmin 
edərək bankların dayanıqlığını artırır. Digər tədbir kimi son dövrlərdə bir sıra ölkələrdə tətbiq 
olunan bank öhdəliklərinin kapitala çevrilməsi və ya silinməsi təcrübəsini göstərmək olar. Belə ki, 
bank sektorunu daha etibarlı etmək və çətinliklə üzləşmiş bankların sağlaşdırılması tədbirlərinin 
səmərəliliyini artırmaq, sistem bank böhranının qarşısını almaq və bank itkilərinin vergi ödəyiciləri 
hesabına maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq məqsədilə Maliyyə Sabitliyi Şurası (Financial 
Stability Board) bank itkilərini yalnız kapital deyil, kreditorlar hesabına da maliyyələşdirilməsini, 
yəni bank öhdəliklərinin kapitala çevrilməsi və ya silinməsini təklif etmişdir [8, s. 5]. Qeyd edək ki, 
bu, bir sıra ölkələrdə tədbiq olunmağa başlamışdır [8, s.6]: 

 İsveçrədə banklara olan yeni tələblərə əsasən bankların kapital adekvatlığı 10% olmalı, 
həmçinin ehtiyat kimi kapital alətlərinin 3% və silinən və kapitala çevrilə biləcək öhdəliklər 6% 
səviyyəsində olmalıdır. 

 Böyük Britaniyada bankların kapital adekvatlığı 10% olmalı, əlavə olaraq silinən və 
kapitala çevrilə biləcək öhdəliklər risklə ölçülmüş aktivlərin 7% səviyyəsində olmalıdır. 

 Avropa Birliyinin göstərişinə əsasən firmalarda da silinə və ya kapitala çevrilə biləcək 
öhdəliklər cəmi öhdəliklərin 10% səviyyəsindən az olmamalıdır. 

 
Nəticə 
Bankların rəqabət qabiliyyətliliyinin artırılması və dünya bank sektoruna inteqrasiyası onların 

dayanıqlı və çevik olduğunu nəzərdə tutur. Bankların çevikliyini məhdudlaşdıran amillərdən biri 
onların öhdəliklərinin çevik olmamasıdır. Belə ki, bankların aktivləri və gəlirləri çevik olub bazar 
şəraitidən asılı olaraq dəyişərək, bazarın yeni vəziyyətə tez uyğunlaşdığı şəraitdə onların öhdəlikləri 
dəyişməz olur, yəni bazar mühiti dəyişdikdə onlar dəyişmir, bu da bankların çevikliyini azaldaraq 
onların rəqabət qabiliyyətliliyinin azalmasına gətirib çıxarır. 

Bankların dayanıqlığını artırmaq məqsədilə Bazel 3-də borclanma əmsalı (1 dərəcəli kapitalın 
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məcmu aktivlərə nisbəti) tətbiq edilir və onun səviyyəsi 3% təşkil edir. Bu əmsalın tətbiqi aktivlərin 
maliyyəşməsində kapitalın payını artıraraq öhdəliklərin payının azaldılmasına yönəlib ki, bu da 
bank passivlərinin çevikliyini artıraraq onların səmərəliliyinin artmasını təmin edəcək. 

Bankların passivlərinin çevikliyinin artırılmasına yönəlmiş digər tədbirlərdən həmçinin dövlət 
tərəfindən satın alınan xüsusi bank bondlarının emisiyasını göstərmək olar. Bu bondlar kapital kimi 

istifadə olunur və banklar zərərlə üzləşdikdə faizlərin ödənilməsindən azad olunur, bu da bankların 
aktiv və gəlirləri azaldıqda öhdəliklərin də azalmasını təmin edərək dayanıqlığı artırır. 
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KİÇİK VƏ ORTA SAHİBKARLIĞIN İNKİŞAFINA DÖVLƏT DƏSTƏYİ 

Magistr M.R.Vəlizadənin “Kiçik Və Orta Sahibkarlığın İnkişafına Dövlət Dəstəyi” 

məqaləsində dövlətin kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı üçün qarşısında duran vəzifələr və 
məqsədlər öz əksini tapmışdır. Müəllif sahibkarlığın inkişafında dövlət dəstəyinin vacibliyini qeyd 
edərək bu məsələyə xüsusi yer ayırmışdır. 

Açar sözlər: sahibkarlıq, dövlət tənzimlənməsi, qanuniləşdirilmə, inkişaf, iqtisadiyyat, rəqabət, 
güzəştlər, dövlət proqramı, müəssisə, elmi-texniki tərəqqi, istehlakçı, mənfəət, qanun, inhisarçılıq, 
dövlət dəstəyi, kapital, iflas, vergi, fayda, yoxlama 
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STATE SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT OF SMALL  

AND MEDIUM ENTREPRENEURSHIP 
The goals and responsibilities of the state in relation to the development of the small and me-

dium size business has been reflected in postgraduate Valizada`s article of “State Support for the 

Development of Small and Medium Entrepreneurship”. While emphasizing the importance of state 

support for the development of enterpreneurship the author has reserved a special place for this 

issue. 

Key words: enterpreneurship, state regulation, legalization, development, economics, com-

petation, discounts, state program, enterprise, scientific and technical progress, consumer, revenue, 

law, monopolism, state support, capital, bankruptcy, tax, benefit, control 

 
Bazar iqtisadi sistemində iqtisadiyyatın dövlət tərəfindən tənzimlənməsinin mühüm 

istiqamətlərindən biri də sahibkarlıq fəaliyyəti ilə bağlıdır. Həm də bu rol daha çox kiçik 
sahibkarlığın qorunması və həvəsləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilir. Bazar ölkələrinin 
təcrübəsi burada milli sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən stimullaşdırılmasının geniş bir 
sisteminin mövcud olduğunu göstərir. Bu sistemə təşkilati, qanunvericilik, inzibati-hüquq, büdcə, 
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vergi, gömrük və s. sahələr üzrə həyata keçirilən kompleks tədbirlər daxildir. Həmin tədbirlər 
əsasən milli sahibkarlığı cəmiyyət qarşısında duran problemlərin həllinə cəlb etmək, iqtisadiyyatda 
özəl bölmənin formalaşması və yüksək inkişafı üçün əlverişli şərait yaratmaq, mürəkkəb bazar 
konyukturası və kəskin rəqabət şəraitində kiçik və orta sahibkarlığın onların fəaliyyətinin xüsusilə 
ilkin dövrlərində davam gətirə bilməsi və möhkəmlənməsi üçün zəruri iqtisadi mühiti təmin etmək, 
bir sosial təbəqə kimi milli sahibkarların öz qüvvələrini və imkanlarını dövlətin iqtisadi siyasətinin 
həyata keçirilməsinə yönəltmək zərurətindən irəli gəlir. Sahibkarlığın dövlət tərəfindən qorunması, 
həvəsləndirilməsinin zəruri ilkin şərtlərindən biri onun səmərəli fəaliyyəti üçün bazar modelinə 
uyğun hüquqi mexanizmin yaradılmasıdır.(5, s. 13) 

Ölkəmizdə işgüzar fəaliyyətlə bağlı baza xarakterli qanunlardan biri “Sahibkarlıq fəaliyyəti” 

haqqında qanundur. Bu hüquqi sənəd Azərbaycan Respublikasında sahibkarlığın prinsiplərini, 
sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinin hüquq və vəzifələrini, həmçinin onların məsuliyyətlərini 
müəyyən edir, sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tərəfindən müdafiə edilməsinin və 
həvəsləndirilməsinin forma və üsullarını açıqlayır, sahibkarların dövlətlə qarşılıqlı münasibətlərini 
tənzimləyir. Bu qanun həmçinin bütün mülkiyyət formalarının bərabərliyi, müstəqil olaraq işgüzar 
fəaliyyət sahəsinin seçilməsi və iqtisadi qərarlar qəbul edilməsi əsasında təşəbbüskarlığın və 
işgüzarlığın geniş təzahür etməsi üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına yönəldilmişdir.(7, s. 2) 

Sahibkarlığın tənzimlənməsinin əsas vəzifələrində biri sahibkarın cəmiyyətə və təbiətə təsirinin 
və bu təsirə görə məsuliyyətin idarə edilməsindən ibarətdir. Hər bir müəssisə təbiət və cəmiyyətlə 
daima qarşılıqlı təsirdə olur. Dövlətin iqtisadi siyasətində azad sahibkarlığın dəstəklənməsi yalnız 
iqtisadi məqsədlərlə deyil, sosial və ekoloji amillərlə də əsaslandırılmalıdır. Azad sahibkarlıq 
cəmiyyətə və təbiətə fayda verməlidir. Bu faydanın qiymətləndirilməsi üçün kəmiyyət və 
keyfiyyətcə qiymətləndirilə bilən meyarlar müəyyən edilməlidir. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Qanun 

Azərbaycanda sahibkarların fəaliyyətinin dövlət tərfindən tənzimlənməsində əhəmiyyətli bir addım 
olacaqdır. (5, s. 20) 

Sahibkarlıq fəaliyyətinin dövlət tənzimlənməsində müxtəlif formalara üstünlük verilə bilər. 
Hüquqi tənzimləmə forması sahənin inkişafı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu məqsədlə hüquqi 
tənzimləmənin müxtəlif istiqamətlərindən istifadə edilə bilər. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müxtəlif 
hüquqi tənzimləmə formaları bazar mexanizminin məhdudlaşdırılmasına deyil, əksinə, onun daha 
səmərəli şəkildə inkişafına şərait yaratmaqla, son nəticədə iqtisadi inkişaf prosesinə əsaslı sürətdə 
təkan verməlidir. Məhz bu baxımdan müasir dövrün tələbləri nəzərə alınmaqla, hüquqi tənzimləmə 
formalarının təkminləşdirilməsi ölkədə sahibkarlıq fəaliyyətinin inkişafı üçün xüsusilə zəruridir.(3, 
s. 18) 

Sahibkarlığın tənzimlənməsinin əsas vəzifələrində biri sahibkarın cəmiyyətə və təbiətə təsirinin 
və bu təsirə görə məsuliyyətin idarə edilməsindən ibarətdir. Hər bir müəssisə təbiət və cəmiyyətlə 
daima qarşılıqlı təsirdə olur. Dövlətin iqtisadi siyasətində azad sahibkarlığın dəstəklənməsi yalnız 
iqtisadi məqsədlərlə deyil, sosial və ekoloji amillərlə də əsaslandırılmalıdır. Azad sahibkarlıq 
cəmiyyətə və təbiətə fayda verməlidir. Bu faydanın qiymətləndirilməsi üçün kəmiyyət və 
keyfiyyətcə qiymətləndirilə bilən meyarlar müəyyən edilməlidir. “Sahibkarlıq sahəsində aparılan 
yoxlamaların tənzimlənməsi və sahibkarların maraqlarının müdafiəsi haqqında” Qanun 

Azərbaycanda sahibkarların fəaliyyətinin dövlət tərfindən tənzimlənməsində əhəmiyyətli bir addım 
olacaqdır. (4, s. 9) 

Bütün bunlar nəzərə alınmaqla, ölkəmizdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişaf etdirilməsinə çox 
böyük diqqət yetirilir. Belə ki, bu məqsədlə iki dəfə, 1997-2000-ci və 2002- 2005-ci illəri əhatə 
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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 sahibakarlığın hüquqi bazası inkişaf etdirilmiş, sahibakarlığın 
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.(8, s. 27) 

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 haqqqında”, “İnvestisiya fondları haqqında”, 

“Xarici investisiyaların qorunması haqqında”, “Xüsusi itisadi zonalar haqqında” və s. bu kimi 
qanunlar, həmçinin dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsini minimuma endirmək məqsədilə 
“Sahibkarlığın inkişafına mane olan müdaxilələrin qarşısının alınması haqında”, “Sahibkarlığın 
inkişafına dövlət himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında”, “Sahibkalıq 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.(6, s. 5) 

Respublikamızda kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyinin hüquqi bazasının əsasını 
“Azərbaycan Respublikasının kiçik sahibkarlığa dövlət köməyi haqqında” Qanun təşkil edir. Bu 
qanun hər kəsin Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası ilə müəyyən olunmuş azad sahibkarlıq 
fəaliyyəti və qanunla qadağan edilməyən digər iqtisdadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq 
hüququnun həyata keçirilməsi məqsədi daşıyır. Qanun Azərbaycan Respublikasında kiçik və orta 
sahibkarlığa dövlət köməyinin iqtisadi, hüquqi, təşkilatı əsaslarını, forma və üsulları müəyyən edir. 
(9, s. 3) 

Kiçik və orta sahibkarlığa dövlət dəstəyi haqqında qanunvericilik Azərbaycan Respublikası 
Konstitusiyasından, “Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunundan və 
digər normativ hüquqi aktlardan ibarətdir. Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq 
müqavilələrdə bu qanunda müəyyən edilmiş müddəlardan fərqli müddəlar müəyyən edildikdə 
həmin beynəlxaıq müqavilələrin müddəları tətbiq olunur: 

 Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada kiçik və orta sahibkarlığa dövlət köməyi 
aşağıdakı istiqamətlər üzrə həyata keçirilir : 

 kiçik və orta sahibkarlığın dəstəklənməsinin və inkişafının infrastrukturununun 
formalaşdırılması; 

 kiçik və orta sahibkarlığa kömək proqramalarının hazırlanması və həmin proqramların 
həyata keçirilməsinin təşkili ; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinə maliyyə, maddi, elmi-texniki və informasiya 
resurslarını əldə etmələri üçün güzəştli şəraitin yaradılması; 

 kadrların hazırlanması, yenidən hazırlanması və ixtisaslarının artırılması sahəsində kiçik və 
orta sahibkarlıq subyektlərinə köməklik göstərilməsi; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin xarici-iqtisadi fəaliyyətinə, o cümlədən xarici tərəf 
müqabilləri ilə istehsalat, maliyyə-kredit, ticarət, elmi-texniki və informasiya əlaqələrinin inkişafına 
köməklik göstərilməsi; 

 kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün dövlət qeydiyyatının, statistik və mühasibat 

hesabatlarının təqdim edilməsinin, onların fəaliyyətinin lisenziyalaşdırılmasının və istehsal etdikləri 
məhsulların sertifikatlaşdırılmasının sadələşdirilmiş sisteminin tətbiqi.(8, s. 10) 

Bu sahədə diqqət çəkən problemlərdən biri ondan ibarətdir ki, sahibkarlığın inkişafına dair 
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qanunvericiliyin inkişafının dinamikası yetərli dərəcədə olmadığından, ölkənin sosial iqtisadi 
inkişafının hazırkı mərhələsinin tələblərinə cavab vermir. Məsələn, “Sahibkarlıq fəaliyyəti 
haqqında” xüsusən də “Kiçik sahibkarlığ dövlət köməyi haqqıda” qanunun müddəalarının xeyli 
hissəsi artıq köhnəlib və Mülki Məcəllənin və Vergi Məcəlləsinin müddəaları ilə ziddiyət təşkil 
edir. “Antiinhisar fəaliyyəti haqqında”, “Haqsız rəqabət haqqında”, “Xarici investisiyaların 
qorunması” haqqında qanunlar da müasir tələblərə cavab vermir və arzu olunan səviyyədə 
işləmir.(2, s. 14) 

Yeni müstəqil ölkələr bazar iqtisadiyyatına digər ölkələrdən fərqli sistemdən keçir. İnkişaf 
etmiş ölkələrdə kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı əsasən məşğulluğun təmin edilməsi məqsədi 
daşıyırdısa, respublikada kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı sahibkarlığın özünün təşəkkülü və 
iqtisadi inkişafın təmin olunması məqsədi daşıyır. Kiçik və orta sahibkarlığın təşəkkülü və 
inkişafının tənzimlənməsi sahəsində həyata keçirilən dünya təcrübəsinin yerli şəraitə 
uyğunlaşdırılması, praktiki nəticələrin yaxşılaşdırılması, yeni-yeni müxtəlif mexanizmlərin işlənib 
hazırlanması sahəsində qarşıda mühüm vəzifələr durur. Bununla belə, araşdırmalar zamanı bir sıra 
təkliflər də meydana çıxmışdır ki, onlara da aşağıdakılar daxildir: 

 Bazar iqtisadi sistemli ölkələrdə yaradılan iqtisadi və sosial mühit kiçik və orta sahibkarlığın 
səmərəli fəaliyyətinə təsir edir. Bu məqsədlə də respublikada ümumiyyətlə sahibkarlıq 
münasibətlərinin formalaşdırılmasından asılı olmayaraq, bu sahədə zəruri mühitin, normativ 
aktların və digər sosial-iqtisadi və hüquqi sənədlərin qəbul olunması və onların həyata keçirilməsini 
xeyli sürətləndirmək, işləkliyini təmin etmək və nəzarəti gücləndirmək həlledici şərtlərdən biri kimi 
qəbul olunmalıdır. 

 Araşdırmalardan aydın olmuşdur ki, iqtisadiyyatın sağlamlaşdırılması üçün əlverişli şəraitin 
yaradılması, rəqabət mühitinin inkişafı, əlavə iş yerlərinin yenidən qurulmasının fəallaşması, 
istehlak sektorunun genişlənməsinin təmin olunması baxımından kiçik və orta sahibkarlar 
sahibkarlıq sistemində əhəmiyyətli rola malikdirlər. Bununla belə, kiçik və orta sahibkarlığın digər 
əhəmiyyəti yerli təssərrüfat sferasına tez uyğunlaşma qabiliyyəti, kiçik sahibkarlığın böyük azadlığa 

malik olması, qəbul olunmuş qərarların cəld və operativliklə həyata keçirilməsi, iqtisadi fəaliyyətlə 
məşğul olan zaman istehsal xərclərinin aşağı olması, şəxsin öz ideya və fikirlərini həyata keçrmək 
imkanının olması, ilkin kapitala ehtiyacın az olması, istehlakçıların tələbatlarına uyğun olaraq, 
məhsulun forma və keyfiyyətində tez bir zamanda dəyişikliklərin edilməsi imkanlarının olması və s; 

 Bununla bağlı Vergi qanunvericiliyinə müvafiq dəyişiklik və əlavələri Kiçik və orta 
sahibkarlıq fəaliyyətinin prespektivli sahələrinin inkişafını təmin etmək məqsədilə dövlətin 
məqsədli proqram və tədbirlərini bu sahələrin inkişafına yönəltmək; 

 Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlığın prioritet istiqamətlərinin inkişafı ilə bağlı həmin 
sahələrə vergi güzəştlərinin tətbiq edilməsi mexanizminin daha da təkminləşdirilməsihəyata 
keçirmək və s.(8, s. 17) 

Bununla yanaşı, hüquqi normativ aktlarda regionlarda sahibkarlığın inkişafına təkan verə 
biləcək məqamlar gücləndirilməli və bu əsasda ölkənin regionlarında mövcud olan iqtisadi 

potensialdan tam və səmərəli istifdə olunmasına, regionların kompleks inkişafına, yeni istehsal 
müəssisələrinin, sosial-mədəni obyektlərin yaradılmasına, yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin 
həyat səviyəsinin yüksəldilməsinə nail olunmalıdır. 

Hazırda Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı üzrə orta qanunvericilik bazası formalaşıb və 
onun təkminləşdirilməsi istiqamətində sistemli olmasa da müəyyən iş gedir. Azərbaycanda bu 
sahədə əsas problem hüquqi normativ aktın olmaması yox, mövcud qanunların tam gücü ilə 
səmərəli işləməməsidir. Bu ciddi problemi həll etməkdən ötrü: 
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 ölkədə iqtisadi və hüquqi islahatlar dərinləşdirilməlidir; 
 hökumət strukturlarının fəaliyyətinin səmərəliliyi və şəffaflığı artırılmalıdır, koordinasiya 

gücləndirilməlidir; 
 hüququn aliliyinin təmin edilməsinə yönəldilən səylər artırılmalı, müstəqil məhkəmə 

sisteminin formalaşdırılması istiqamətində işlər intensivləşdirilməlidir; 
 sahibakrlığın inkişafı və dəstəklənməsinə dair yeni qanunların qəbul edilməsi, köhnə 

qanunların təkminləşdirilməsi, qanunlardakı boşluqların, eləcə də hüquqi normativ aktlar arasında 
ziddiyətlərin aradan qaldırılması istiqamətində sistemli işlər aparılmalı, normativ hüquqi aktların sui 
istifadəsi, maraqların konflikti məsələsinə diqqət artırılmalı, qanunlar qəbul edilməzdən əvvəl 
ictimai müzakirədən keçirilməsi praktikası genişləndirilməlidir. (10, s. 27) 

Bu əsasda dövlətin, sahibkarlığın, texnologiyanın və cəmiyyətin səmərəli kombinasiyasına nail 
olunmalı və Azərbaycanda sürətli və davamlı inkişafa, insan inkişafına və həyatın keyfiyyətinin 
yaxşılaşmasına xidmət edən sahibakrlıq sistemi formalaşdırılmalıdır. 
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AZƏRBAYCANIN XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTİNDƏ VERGİ SİYASƏTİ 

Müasir şəraitdə vergilərlə bağlı aparılan elmi araşdırmalar konkret problemlərin 
öyrənilməsinə aparır. Bu, öz növbəsində vergi sisteminin daha səmərəli fəaliyyətinə və inkişafına 
müsbət təsir göstərəcəkdir. 

Bu məqsədlə müəllif xarici iqtisadi fəaliyyətdə vergitutmanın rolunu araşdırmış, Azərbaycanın 
beynəlxalq münasibətlərində aktual sayılan vergi problemlərindən və vergi risklərindən bəhs etmiş, 
eləcə də, Azərbaycanın iqtisadiyyatına xarici investorların cəlb edilməsində vergitutmanın optimal 
mexanizmini göstərmiş və bu sahədə vergi nəzarətinin gücləndirilməsini aydınlaşdırmışdır. 
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Vasila ABASLI, 
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TAX POLİCY OF FOREİGN-ECONOMİC ACTİVİTY  
OF AZERBAİJAN REPUBLİC 

At present sceintific researches concerning üith the taxes have already been directed to the 

investigation on concrete problems. And in its turn it will positively affect to more effective activity 

of tax system, and for the progressive implemantion of tax policy. 

For this purpose, the author investigated tax relations in foreign-economic activity determin-

ing actual problems in international tax relations and revealed the tax risk in foreign economic 

relations in Azerbaijan, pointing out optimum taxation mechanism in attracting of foreign invest-

ments to the country economy and revealed enforcement directions in the field of tax control. 

 
Vergi siyasəti dedikdə, maliyyə resurslarının yenidən bölüşdürülməsi hesabına dövlətin və 

cəmiyyətin ayrı-ayrı sosial qruplarının maliyyə təlabatlarının təmin olunmasının və həmçinin ölkə 

iqtisadiyyatının normal inkişaf etdirilməsi məqsədilə ölkənin vergi sisteminin formalaşdırılması üzrə 

dövlətin həyata keçirdiyi iqtisadi, maliyyə və hüquqi tədbirlərin məcmusu başa düşülür. Dövlət vergi 
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siyasətini həyata keçirərkən vergilərə məxsus funksiyalara söykənir və aktiv vergi siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün bu funksiyalardan istifadə edir. Ölkənin iqtisadi vəziyyətindən və iqtisadi inkişafın 
müəyyən mərhələsində dövlətin prioritet hesab etdiyi məqsədlərdən aslı olaraq vergi siyasətinin həyata 

keçirilməsi üçün müxtəlif metodlardan istifadə olunur. Vergi siyasəti dövlətin iqtisadi siyasətinin tərkib 

hissəsi olmaqla onun həyata keçirilməsinin forma və metodlarından əhəmiyyətıi dərəcədə asılıdır. 
Vergi siyasətinin iqtisadi inkişafa təsirini daha da artırmaq üçün onu elmi cəhətdən əsaslandırmaq 

tələb olunur və ancaq elmi yanaşma vergi siyasətinin nisbi müstəqilliyini mohkəmlədə bilər. Təsərrüfat 

təcrübəsi sübut edir ki, vergi siyasətinin iqtisadiyyatdan ayrılması ciddi çətinliklərə səbəb olur. Vergi 

siyasətinin təşkilinə elmi yanaşma, onun bütün faktorlarının öyrənilməsi həmin siyasətin 

qanunauyğunluğunu təmin edir. Bu qanunauyğunluqlara məhəl qoymamaq iqtisadiyyatda böyük itkilərə 

səbəb olur. 

Məsələn, iqtisadi müstəqilliyin tələblərinə baxmayaraq uzun müddət müəssisə və təşkilatlardan 
büdcəyə külli miqdarda maliyyə vəsaiti ayrılırdı. Bununla belə mənfəətə görə öhdəliklərə də bölgü üsulu 

tətbiq olunurdu, bu da istehsalatda möhkəm maliyyə bazası yaratmaq üçün maneçilik törədirdi. Nəticədə 

təşəbbüskarlıq, istehsalın artmasına, pul vəsaitinin artırılmasına maraq yox dərəcəsinə enmişdi. Məcburi 

kollektivləşdirmə, dəyər qanunun inkar edilməsi, aqrar sektordan pul vəsaitlərinin alınması bu sahədə 

uzun sürən böhrana gətirib çıxarmışdı. 
Siyasi qərarlar iqtisadi məntiqin qanunlarına uyğun qəbul olunmalı və bütün hesablaşmalar 

gələcəkdə ola biləcək itkiləri nəzərə almalı, yəni istehsalın uzun müddət stabil işləməsinə zəmin 

yaratmalıdır. Buna görə iqtisadi və sosial sahələrdə gedən proseslər haqqında dəqiq informasiyaların, bu 
və ya başqa vergi siyasətinin, tədbirlərin nəticələri böyük rol oynaya bilərlər. İnformasiya və elmi 

nəticələr vergi siyasətinin formalaşmasının əsas bazası olmalı və siyasətin düzgünlüyünü yoxlamaq 

üçün burada mütləq maliyyə ehtiyatlarının həcminin artırılmasını və effektliyini nəzərdə tutmalıdır. 
Maliyyə ehtiyatlarının effektli istifadəsinin uçotunu aparmamaq vəsaitinindağılmasına səbəb ola bilər. 

Məsələn, son onilliklərdə külli miqdarda vəsait kənd təsərrüfatına və tikintiyə sərf olunurdu. Amma 

kənd təsərrüfatı malları istehsalı ləng gedir, kapital qoyuluşların effektliyi isə aşağı düşürdü. Belə 

faktlar, vergi siyasətinin formalaşması zamanı inkar edilirdi, bu da nəticədə bütün ölkənin maliyyə 

vəziyyətini pisləşdirmişdi. 
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 
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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 

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. Beynəlxalq vergi təcrübəsinə 

əsaslanaraq Azərbaycanda vergi auditi sahəsində bir sıra tədbirlərin görülməsi məqsədə uyğun hesab 
edilir. 

Azərbaycanın vergi siyasəti vergi dərəcələrinin və vergitutma mexanizmlərinin iqtisadi 

inteqrasiyaya təsir səviyyəsi ilə müəyyən edilir. Azərbaycanda vergi yükü digər region ölkələri ilə 
müqayisədə aşağıdır. Belə ki, Azərbaycanda vergi yükü stimullaşdırıcı funksiyanı həyata keçirtməklə 
xarici investisiyaların ölkə iqtisadiyyatına cəlb edilməsini təşviq edir. Azərbaycanda xarici investisiya 
qoyuluşunun həcmi ilbəil artım tempi ilə gedir. Lakin 2005-ci ildən başlayaraq daxili investisiyaların 
həcmi artmış və bunun hesabına daxili investisiyaların ümumi investisiya qoyuluşlarında xüsusi çəkisi 
yüksəlmişdir. Azərbaycanda xarici investisiyaların böyük əksəriyyəti neft qaz sektoruna yönəldilmişdir. 
Bu da vergitutma münasibətlərində xüsusi vergi rejimli müəssisələrin fəaliyyət dairəsinə aiddir. Başqa 
sözlə, xarici investisiya qoyuluşunun böyük bir hissəsi hasilatın pay bölgüsü, əsas boru kəməri haqqında 
və digər bu qəbildən olan sazişlər və ya qanunlar çərçivəsində fəaliyyət göstərən xüsusi vergi rejimli 
müəssisələri əhatə edir. Tədiyyə balansında hərəkət edən kapitalın və maliyyənin neft qaz sektorunda 
fəaliyyət göstərən müəssisələri əhatə etməsi bu sahədə tətbiq olunan vergi siyasətinin əhəmiyyətini 
göstərir. Xüsusi vergi rejimli müəssisələrdə vergi yükünün səviyyəsinin aşağı olması və dövlət 
büdcəsinin maliyyə vəsaiti ilə təminatını azaltmaqla yanaşı, digər tərəfdən də investisiya layihələrinin 
dəyərinin süni sürətdə artırılmasının qarşısını alır. Buna görə də əsas məsələ kimi ikincidən əldə olunan 
səmərənin birincidən itirilən vəsaitdən artıq olunmasına nail olunmasıdır. Həyata keçirilən vergi siyasəti 
xüsusi vergi rejimində vergi yükünü azaltmaqla yanaşı investisiya qoyuluşunun süni sürətdə 
artırılmasının da qarşısını almalıdır. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası dünyanın bir sıra ölkələri ilə aradan qaldırılması ilə əlaqədar iki 
tərəfli sazişlər və müqavilələr bağlanmışdır. İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında sazişlər 
və müqavilələr bağlanmaqla gələcək inteqrasiyanın bağlanğıcı hesab olunur. Bununla paralel dünya 
ölkələri arasında aparılan qarşılıqlı yardım və informasiya mübadiləsi vergi sistemimizin 

sağlamlaşmasına və tətbiq olunan vergi siyasətinin səmərəliliyinin yüksəlməsinə imkan verir. 
Azərbaycanın ayrı-ayrı dövlətləri ilə bağladığı sazişlər və müqavilələr Gəlir və Əmlak haqqında İqtisadi 
Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı model konvensiyasının (OECD) və ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
(UN) ikiqat vergitutmanın qarşısının alınması üzrə inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr 
arasında Model Konvensiyasının müvafiq müddəalarına uyğun olaraq tərtib edilmişdir. Beynəlxalq 
vergi təcrübəsinin öyrənilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən tərəflərdən biri də xarici iqtisadi 
fəaliyyətdə vergitutmanın təkmilləşdirilməsi istiqamətində vergi nəzarətinin gücləndirilməsi və vergi 
nəzarətinin həyata keçirilməsi yollarının öyrənilməsidir. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrindən Fransa, 
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Almaniya, İtaliya, İngiltərə, Finlandiya, Avstriya,eləcə də, ABŞ-ın tətbiq etdiyi vergi təcrübəsinə 
əsaslansaq iri vergi ödəyicilərinin müəyyən olunması meyarları, iri vergi ödəyiciləri və xarici iqtisadi 
fəaliyyətlə məşğul olan vergi ödəyicilərində vergi yoxlamalarının aparılması prinsiplərini daha aydın 
görərik. İnkişaf etmiş Avropa ölkələrində vergi nəzarətinə görə iri vergi ödəyicilərinin seçilməsi ümumi 
dövriyyə, aktivlərin ümumi məbləği, firmanın fəaliyyət istiqaməti (Məs,bank, sığorta şirkəti, xarici 
investisiyalı müəssisə və s.), işçilərin sayı, ümumi əmək haqqı fondu, ödənilmiş vergilərin məbləği, 
holdinq şirkəti olması göstəriciləri ilə müəyyən edilir. Dünyanın inkişaf etmiş ölkələlərində vergi 
yoxlamasının həyata keçirilməsi vergidən yayınma hallarının aşkarlanması ilə yanaşı vergi risklərinin 
aradan qaldırılması xarakteri də daşıyır. Vergi riski konkret təhlil nəticəsində mövcud vəziyyətdə vergi 
pozuntusunun olmamasına baxmayaraq onun gələcəkdə baş verməsinə imkan yaradan səbəblərin 
aşkarlanmasıdır. 

Digər məsələlərdən biri də xarici dövlətlərdə yerləşən qeyri-rezidentlərə həyata keçirilən ödənişlər 
və bunun qarşılığı olaraq müxtəlif xidmətlərin və qeyri-maddi aktivlərin və digər dəyərlərin əldə 
olunması zamanı yaranan vergi münasibətləridir. Burada əsas məqsəd iş və xidmətlərin əldə olunması 
zamanı qeyri-rezidentə edilən ödənişlərdən ödəmə mənbəyində vergilərin tutulmasıdır. Dünya 
iqtisadiyyatında problem məsələlərdən biri də gizli sərmayənin hərəkətidir. Bunun nəticəsində güzəştli 
vergitutma zonalarına kapitalların axını və dövlətlərin büdcə gəlirlərinin məhdudlaşdırılması meydana 
çıxır. Belə ki, bir çox hallarda müəssisə öz fəaliyətini həyata keçirmək üçün kənar mənbələrdən maliyyə 
vəsaiti cəlb edir. Burada vəsaitin mənbəyi xarici ölkələrdə, xüsusilə də, güzəştli vergitutma zonalarında 
yerləşən hər hansı bir müəssidən alınan qısamüddətli və uzunmüddətli borclardır. 

Bu maliyyə vəsaiti bu və ya başqa formada həmin müəssisənin sahibkarına aid ola bilər. Nəticədə 
vergiyə cəlb olunan mənfəət borc faizi şəklində bölüşdürülərək məhdudlaşdırılacaqdır. Buna görə də 
maliyyənin və kapitalın hərəkəti zamanı güzəştli vergitutma zonalarında mövcud olan şəxslərlə aparılan 
əməliyyatların reallığa uyğunluğu müəyyən olunmalıdır. Gizli sərmayənin hərəkəti əsasən qohum və ya 
qarşılıqlı asılı müəssisələr arasında həyata keçirildiyindən aparılan əsas əməliyyatlardan biri və ənənəvi 
sayılanı transfer qiymətlərinin tətbiqidir. Transfer qiyməti başlıca olaraq vergi öhdəliyinin azaldılması 
məqsədilə tətbiq olunur. Azərbaycan Respublikasının vergi sistemi vergidən yayınma məqsədilə 
transfer qiymətinin tətbiqini məhdudlaşdırır. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 14-cü 

maddəsi vergiqoyma məqsədləri üçün bazar qiymətinin tətbiqini əhatə edir. Lakin praktikada transfer 

qiymətinin tətbiq edilməsinin qarçışının alınması mexanizmi xeyli mürəkkəbdir. Bunun həyata 
keçirilməsi xüsusi olaraq məlumatlar bazasını və geniş şəkildə normativ-hüquqi bazanı tələb edir. 
Transfer qiymətinin tətbiqinin aşkar olunması vergi yoxlamaları zamanı müəyyən edilə bilər.Bu zaman 
müəssisənin maliyyə hesabatlarının təhlili tətbiq olunan metodlar kimi çıxış edəcəkdir. Bu hesabatlara 
mənfəət-zərər, pul vəsaitinin hərəkəti, balans hesabatı və xüsusi kapiatAlın hərəkəti hesabatı aid olunur. 
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ŞƏRQİ ABŞERONDA KƏND TƏSƏRRÜFATININ 
İNKİŞAFININ İSTİQAMƏTLƏRİ 

Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları, emal sənayesi və s. əsas prioritet sahələr hesab edilir. Azərbaycan 
bu günə qədər neft sənayesi ağırlıqlı bir iqtisadiyyata sahib olsa da, ənənəvi olaraq aqrar ölkə 
statusuna malik olub. Məqalədə Şərqi Abşeronda kənd təsərrüfatının inkişaf istiqamətlərinə, bu 
istiqamətdə atılan uğurlu addımlara, qarşıya çıxan problemlərə və onların həlli üsullarına 
toxunulmuştur. 

Açar sözlər: Şərqi Abşeron, kənd təsərrüfatı, turizm, prioritet sahələr, aqrar ölkə, Zirə kəndi, 
pomidor təsərrüfatı, zəfəran bitkisi 
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THE DIRECTION OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT  
IN THE EAST ABSHERON 

Agriculture, tourism, information and communication technologies, processing industry, etc. 

are considered the main priority areas in the development of the non-oil sector in Azerbaijan. 
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Despite the fact that the economy of Azerbaijan is based on the oil industry, it traditionally had the 

status of an agrarian country. The article examines the directions of the development of agriculture 

in the East Absheron, the successful steps taken in this direction, the emerging problems and 

methods for their solution. 

Key words: East Absheron, agriculture, tourism, priority areas, agrarian country, Zira village, 

tomato farming, saffron. 

 

Azərbaycan yeraltı və yerüstü sərvətlərlə zəngin bir ölkədir. Qara qızıl hesab edilən neftimiz, 
ağ qızıl adlandırdığımız pambığımız və saymaqla bitməyən təbii sərvətlərimiz var. Respublikanın 
iqtisadiyyatında uzun illər mühüm yeri neft sənayesi tutmuşdur. Neft sənayesi XX əsrin 
əvvəllərində inkişaf etməyə başlamışdır və əsasən, Bakı ətrafı ərazilərdə yayılıb. Amma neft 
tükənən və bərpa olunmayan sərvətlərə aid olduğundan ölkə iqtisadiyyatının sütunlarını neft 
sənayesinin üzərində qurmaq düzgün deyil. Neft sənayesindən gələn gəlir hesabına qeyri-neft 

sektorunu inkişaf etdirməli və ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığını maksimum dərəcədə azaltmaq 
lazımdır. Son bir neçə ildə bu istiqamətdə çoxsaylı tədbirlər görülmüşdür. Hal-hazırda 
Azərbaycanda qeyri-neft sektorunun inkişafında kənd təsərrüfatı, turizm, informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları, emal sənayesi və s. əsas prioritet sahələr hesab edilir. Bu sahələr 
arasında kənd təsərrüfatı və turizmin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək olar. Dünyada baş verən 
proseslər, neftin kəskin ucuzlaşması, daxildə isə manatın devalvasiyası fonunda bizi böhranın 
təzyiqindən qoruyacaq sahələrdən biri, hətta birincisi kənd təsərrüfatı olmalıdır. Azərbaycan bu gün 
nə qədər neft sənayesi ağırlıqlı bir iqtisadiyyata sahib olsa da, ənənəvi olaraq aqrar ölkə statusuna 
malik olub. Çünki ölkənin sahib olduğu qiymətli torpaqlar, yerləşdiyi coğrafi mövqe və sahib 
olduğu ənənələr yalnız bunu tələb edir. Belə ki, ölkənin məşğul əhalisinin 44 faizə yaxını məhz 

kənd təsərrüfatında çalışır. Bu səbəbdən ölkədə kənd təsərrüfatının inkişafına yönələn ardıcıl dövlət 
proqramlarının, islahatların və yeni texnologiyaların cəlb edilməsinin həyata keçirilməsi nəzərdə 

tutulur. 

Kənd təsərrüfatının əsasını südlük-ətlik maldarlıq, quşçuluq, qoyunçuluq, tərəvəzçilik, 
bostançılıq, üzümçülük, gülçülük, quru subtropik meyvəçilik təşkil edir. İqlim şəraiti o qədər 
əlverişlidir ki, hətta zeytun, zəfəran, püstə, badam və digər bitkilərin yetişdirilməsinə də imkan 
verir. Bakı ətrafı qəsəbələrdə istixana şəraitində mövsümi məhsullar yetişdirilir. Ölkə başçısının 
kənd təsərrüfatını daim diqqət mərkəzində saxlaması Abşeron rayonunun istixana sahəsinə olan 
təlabatını daha da artırıb. Kənd təsərrüfatının inkişafını şərtləndirən amillər aqrar sahədə müasir 
texnologiyaların tətbiqidir. Azərbaycanda da xarici ölkələrin təcrübəsindən yararlanaraq 
təsərrüfatları bu cür quranların sayı az deyil və günü gündən də artmaqdadır. Rayon ərazisində 
istixana kompleksləri Hollandiya, İtaliya və Türkiyənin texnologiyaları əsasında qurulub. 

Abşeron rayonunda kənd təsərrüfatının inkişafına dövlət dəstəyinin gücləndirilməsi, yeni 
tələblərə uyğun strateji hədəflərin müəyyən edilməsi sahənin keyfiyyətcə yeni mərhələyə 
keçməsinin təməlini qoyub. Əhalinin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə ölkədə 
müasir aqroparklar və daha iri fermer təsərrüfatları təşkil edilir. Regionların sosial iqtisadi 
inkişafına dair dövlət proqramı çərçivəsində Abşeron rayonunda müasir infrastruktur qurulur. 
Rayonda tərəvəzçiliyin məhsuldarlığını artırmaq məqsədilə müasir istixanalar tikilir. Abşeronda iri 
və xırda sahibkarlığın, özəl sektorun və ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatının inkişafı rayon icra 

hakimiyyətinin qarşıya qoyduğu əsas prioritet məsələlərdən biridir. Hazırda Abşeron ərazisində 
kənd təsərrüfatı müəssisələrinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi, istixanaların tikilməsi yeni iş 
yerlərinin yaradılmasına zəmin yaradır. 
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Bir zamanlar kəndin içərisindən axan kanal vasitəsilə becərilən qarpızı ilə məşhur olan Zirə 
kəndi indi öz pomidoruyla ad qazanmışdır. Zirə pomidoru özünəməxsus dadı və ətriylə ölkə 
hüdudlarından kənarda da məşhurdur. Səbəb kimi tərəvəzin yeraltı sularla becərilməsi göstərilir. 
Zirə pomidoru Azərbaycanda, eləcə də dünyada brend hesab edildiyindən mövcüd sahəyə təlabat 
gündən günə daha da artmaqdadır. Əsasən, 1 sortda, hibrit sortları yetişdirilir. Məhsulların böyük 
bir həcmi Rusiyaya ixrac olunur. Burada fəaliyyət göstərən istixanalarda müasir texnologiyaların 
tətbiqi nəticəsində istehsal prosesində enerji xərclərinə qənaət edilir. Bu da yetişdirilən məhsulun 
maya dəyərinin aşağı olmasına və xarici bazarlarda rəqabətə davamlı məhsul çıxarılmasına imkan 
verir. Zirə kəndində pomidordan əlavə göbələk təsərrüfatı da var ki, əhalinin tələbatını ödəməklə 
yanaşı xarici ölkələrə də ixrac olunur. Həmin müəssisənin daxilində zeytun əkini ilə də məşğul 
olunur. Məhsul zeytun yağı, duza qoyulmuş qara və yaşıl zeytun növlərində qablaşdırılmış şəkildə 
əhaliyə təqdim olunur. 

Binə torpağı aşağı keyfiyyətli olsa da, suvarılan və gübrələnən torpaqlarda məhsuldarlıq 
yüksəkdir. Tipik boz-qonur torpaqlardır. Qəsəbə ərazisində yerləşən Beynəlxalq Hava Limanı 
şüalandırıcı və radioaktiv təsirinin ağaclara zərərverici təsiri müşahidə edilir. Bu amil nəzərə 
alınmazsa, qarağac, nar, badam, zeytun ağacları yaxşı bitir və məhsul verir. 

Abşeron torpağının altı qara qızılla zəngin olduğu kimi, üstü də qızıla bərabər nadir nemətlərin 
yetişdirilməsi üçün əlverişli məkandır. Azərbaycanda ən keyfiyyətli zəfəran Bilgəhdə yetişir. Hal-
hazırda dünyanı zəfəranla İran təmin edir. Amma Abşeron zəfəranı öz ətri, rəngi, tamı və keyfiyyəti 
ilə seçilir. Hələ dünya bazarına çıxmayıb, amma yetişdirilməsinə önəm verilərsə, bu bitki dərman 
istehsalında əvəzolunmazdır. Ölkəmizdə yetişdirilən və ənənəvi olan hər bir məhsuldan maksimum 
yararlanmaq lazımdır. Zəfəran bitkisi də bunlardan biridir. Təəssüf ki, zəfəran sahələri Sovet dövrü 
ilə müqayisədə kəskin azalıb. Ən keyfiyyətli sayılan Bilgəh zəfəranının qramı 6-7 manatdır. Dünya 
bazarında isə bu qiymət daha çoxdur. Onun yetişdirilməsi üçün ən əlverişli şəraitin ölkəmizdə 
olduğunu nəzərə alsaq, deməli, zəfərançılıq neftdən daha gəlirli sahəyə çevrilə bilər. 1997-ci ilə 
qədər fəaliyyət göstərmiş Bilgəh zəfərançılıq savxozu zamanında Sovet ittifaqında milyonlar 
qazandırıb. 

XX əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda böyük gülçülük təsərrüfatları olub. Həmin dövrdə Bakı 
kəndlərindən Zabrat, Maştağa, Nardaran, Bilgəh, Mərdəkan və Şüvəlanda gülçülük savxozları 
fəaliyyət göstərib. Onlar həm Azərbaycanı, həm də SSRİ-ni gül ilə təmin edirdi. Hazırda bu sahə ilə 
məşğul olanların sayı çox azdır. Fəaliyyət göstərən təsərrüfatlar yenə də əsasən, Bakı 
kəndlərindədir. Amma əvvəlkindən xeyli kiçikdirlər. Hazırda həmin təsərrüfatlarda zambaq, 
nərgizgülü, qızılgül, xrizantem, kala yetişdirilir. Gülçülüyün inkişafını ləngidən bir sıra amillər var. 
Bunlara kadr azlığı, maliyyə çatışmamazlığı, satış bazarına daxil olmağın çətinliyi və s. daxildir. 
Sözügüdən amillərin aradan qaldırıldığı təqdirdə Azərbaycanda gülçülüyü yenidən inkişaf etdirmək 
və yüksək gəlir əldə etmək olar. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA İQTİSADİYYATIN HÜQUQİ 
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Bu məqalədə Azərbaycan Respublikasında iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi sistemi  və 

normativ-hüquqi aktların formalaşdırılması əks etdirilib.Həmçinin dövlətin, hüququn və 
iqtisadiyyatin qarşılıqlı əlaqələri araşdırılıb. 
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THE SYSTEM OF LEGAL REGULATION OF THE ECONOMY IN THE REPUBLIC 
OF AZERBAIJAN AND THE FORMATION OF NORMATIVE-LEGAL ACTS 

This article describes the legal regulation of the economy in the Republic of Azerbaijan and the 

formation of normative legal acts. Also, the interrelationships between the state, law and economy 

have been investigated. 
Key words:.economy, state, law, legal regulation, methods, sources, subject, normative legal 

act. 
 

İqtisadi sistemin sağlam şəkildə fəaliyyət göstərə bilməsi, ehtiyacları qarşılamaqdan asılıdır. 
Bunun üçün də effektiv bir hüquq sistemi mövcud olmalı və iqtisadi həyata uyğun müvafiq hüquqi 

qaydalar hazırlanmalıdır . Effektiv iqtisadi siyasət üçün resursların tam istifadəsini təmin edən, 
qiymət sabitliyini təmin edən, milli gəlirin artmasını təmin edən hüquqi tənzimləmə tələb olunur. 
Eynilə, hüquqi əsaslara əsaslanmayan heç bir iqtisadi müdaxilə effektiv ola bilməz. 

Hüquq sıx qarşılıqlı əlaqədə olduğu dövlətlə birlikdə çıxış edir. Hüquq dövlətsiz inkişaf edə 
bilməz ona görə ki, dövlət elə bir siyasi mexanizmdir ki, o hüququ ümumməcburi davranış 
qaydaları şəklində formalaşdırır. Yalniz hüququn dövlətə ehtiyacı yox , həmçinin dövlətin də 
hüquqa ehtiyacı var(3,s.23).Hüquqla iqtisadiyyat arasındakı əlaqə yalnız müqavilələrlə 
məhdudlaşacaq qədər sadə deyil. Misal üçün, azad bazar iqtisadiyyatını qəbul edən bir dövlət 
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bazara heç bir müdaxilə etmədən sadəcə tamaşaçı qalmaqla kifayətlənə bilməz. Belə bir iqtisadi 
siyasətinin davam etdirilməsi üçün hüquqi nizamlanmaya ehtiyac vardır. Və bu nizamlanma hüquqi 

qaydalar tərəfindən formalaşdırılmalıdır. Bu isə hüququn iqtisadiyyatının ayrılmaz bir hissəsi 
olduğunun başqa bir göstəricisidir.(7). İqtisadi sistemin strukturu və icrası huquq normalari ilə 
birbaşa əlaqəlidir.Hüququn müntəzəm olaraq işləmədiiyi bir sistem iqtisadiyyata 

da neqativ təsir edəcəkdir.Bu səbəblə hüquqsuz iqtisadiyyat olmaz.Digər tərəfdən hüququn 
iqtisadiyyata olan bağlılığı gün keçdikcə artmaqdadır.Və bugün bir çox hüquqi problemlərin 
həllində iqtisadi analizlər , üsullar istifadə edilməktədir.(4,s.166). 

Bu gün dünya təcrübəsi göstərir ki, hər hansı bir iqtisadi sistemin normal fəaliyyətinin 

təmin edilməsində dövlət həlledici rol oynayır. Bu baxımdan dövlətlə iqtisadiyyatın qarşılıqlı 
əlaqəsinin, dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsinin optimal nisbəti və hüdudunun gözlənilməsi 
iqtisadiyyatın tənzimlənməsilə bağlı başlıca problemlərdən biridir. Əgər dövlət vaxtında sosial – 

iqtisadi proseslərə müdaxilə etməsə, müəyyən dövrdən sonra onun neqativ nəticələri elə həddə gəlib 
çatar ki, o, cəmiyyəti iqtisadi böhrana düçar edər. Bu halda başlıca problem dövlətin iqtisadiyyata 
müdaxiləsinin maksimum vəya minimum yol verilən hədlərinin müəyyənləşdirilməsidir. Dövlət 
özünün hüquqi tənzimləmə funksiyalarını səmərəli surətdə yerinə yetirə bilməkdən ötrü hər şeydən 
əvvəl kifayət qədər tənzimləmə resurslarına malik olmalı, ikincisi, həmin vasitələrin imkanlarını 
aydın təsəvvür etməli və nəhayət, onların sosial iqtisadi nəticələrini görməlidir. Bazar 
iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi ölkələrdən fərqli olaraq, postsosialist ölkələrində, o cümlədən, 
respublikamızda da iqtisadiyyatın tənzimlənməsi tamamilə 

yeni çalarlara malikdir. Yəni, dövlət ikili funksiya yerinə yetirərək bir tərəfdən iqtisadi 
prosesləri tənzimləyir, digər tərəfdən də bazar mühitini formalaşdırır və onun ayrı-ayrı 
elementlərinin fəaliyyətinə şərait yaradır. Dövlət tənzimləməni həyata keçirmək üçün müəyyən 
metodlardan – vasitə və üsullardan istifadə edir. Aydındır ki, hüquqi dövlətdə iqtisadiyyatın 
tənzimlənməsində vasitə hüquqdur. Və qeyd edim ki, Azərbaycan Respublikası idarəetmə 
formasına görə respublika, inzibati-ərazi quruluşuna görə unitar, dövlət rejim formasına görə 
demokratik – hüquqi dövlətdir 

Dövlət, bütövlükdə cəmiyyətin sosial-iqtisadi maraqlarını həyata keçirərək,iqtisadiyyatın bütün 
subyektlərinə təsir etməklə, müxtəlif vasitə və formalarla, onların fəaliyyətinin tənzimlənməsi 
sistemində baş verən iqtisadi münasibətləri hüquqi prinsiplər əsasında tənzimləyir ki, bu onun 
predmetini təşkil edir.Bir sözlə, iqtisadiyyatın hüquqi tənzinlənməsi mülki, əmək inzibati gömrük, 
torpaq müəssisələr, sahibkarlıq və s. haqqındakı qanunvericilikdən istifadə edərək, iqtisadi 
münasibətlərin düzgün tənzinlənməsi həyata keçirilir.(2,s.6-8). İqtisadiyyatın hüquqi 
tənzimlənməsinin mahiyyətinə aşağıdakı nöqteyi-nəzərdən yanaşmaq olar: 

1. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, qanunvericilik sistemi kimi hüquqi normalara 
əsaslanmaqla, iqtisadi fəaliyyətin həyata keçirilməsinin üsul və qaydalarını müəyyənləşdirir. 
Qanunvericiliyin öyrənilməsi arbitraj-məhkəmə (İqtisad məhkəməsi) təcrübəsini təhlil edilərək, 
hüquqi normaların qəbulunda ,dərk edilməsində və tətbiqində vahidliyə nail olma məqsədini güdür. 

2. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi elmi hüquqi tənzimlənmənin obyekt və subyektlərini 
araşdırmaqla toplanan informasiya əsasında onun gələcək inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirir. 

3. İqtisadiyyatın hüquqi tənzinlənməsi tədris fənni kimi qanunvericiliyin, təcrübənin və 
müvafiq elmlərin ümumiləşdirilmiş məlumatlarının sistemi deməkdir (2,s.8-9). 

Ona görə iqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin predmeti olan münasibətləri üç qrupa 
ayırmaq olar: 

a. Bazarın bir subyektlərinin öz əsas vəzifələrinin icrası ilə bağlı digər subyektlərlə əlaqəsindən 
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yaranan iqtisadi və hüquqi münasibətlər (istehsal, vəsitəçilik,marketinq, daxili və xarici bazarda 
məhsul satışı, xidmətlərin göstərilməsi və s.) 

b. Müəssisə və firmaların işçilərinin hüquq və məsuliyyətinin müəyyən edilməsi ilə bağlı olan, 
müəssənin daxili təşkilinin şərtlərini və qaydalarını müəyyən edən, iqtisadi və hüquqi münasibətləri 
müəssisənin idarə olunma və ona nəzarət sahəsindəki normalar, iştirakçıların tərkibinin 
dəyişdirilməsi və onların hüquqlarının müdafiəsi və s. 

c. Bütövlükdə cəmiyyətin mənafeyi üçün iqtisadiyyatı tənzimləyən dövlət idareetmə orqanları 
ilə fiziki, hüquqi şəxslər arasında yaranan münasibətlər bir qayda olaraq, bu münasibətlər, 
müəssisənin bilavasitə istehsal və təsərrüfat sahəli fəaliyyətinə müdaxilə etməyərək, iqtisadi və 
sosial sahələrlə bağlı fəaliyyətini əhatə edir. (Məsələn vergi- gömrük orqanları ilə münasibətlər) 
(2,s.9-10). 

Bu münasibətlərin qeyd olunan qrupları, qanunvericiliyin müvafiq normaları ilə tənzimlənir, 
onlar təsərrüfat mübahisələrinin iqtisad məhkəməsində baxılmasını müəyyən edən normalar sistemi 
ilə birlikdə iqtisadi fəaliyyətin hüquqi tənzimləmə mexanizmini təşkil edir (2,s. 9-10). 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi, hər şeydən əvvəl müvafiq normativ hüquqi bazaya 
əsaslanmalıdır. Odur ki,dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirmiş olduğu tədbirlər sistemində ən 
başlıca yerlərdən biri, müvafiq qanunvericiliyin işlənib hazırlanması, qəbulu və yerinə 
yetirilməsinin təşkili, maliyyə, bank, büdcə, vergi, investisiya mexanizmlərinin tənzimlənməsinin 
iqtisadi hüquqi əsaslarının yaradılmasıdır (2,s. 6). Dövlət qarşısında daimi olaraq iqtisadi sistemi 

tənzimləyən qanun və qaydaların qəbul edilməsi məhsuliyyəti durur. Bu qaydalara aşağıdakıları 
misal göstərmək olar: 

1.İqtisadi proseslərin dövlət tənzimlənməsinin ümumi qaydalarının hüquqi təyini; 
2.Xüsusi mülkiyyətin hüquqi müdafiəsi və rəqabət mühitinin formalaşması; 
3.Dövlət bölməsinin fəaliyyəltinin tənzimlənməsi qayda və prosedurlarına dair müvafiq 

qanunvericilik aktlarının qəbulu 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi kompleks xarakterə malikdir. Yəni dövlətin iqtisadiyyata 
hüquqi təsiri icazə, göstəriş və qadağan xarakteri daşıyan hüquqi tənzimləmə metodlarından ifadə 
olunur (2,s. 11).İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi sistemində obyekt kimi əşyalar, yəni istehsal 
olunan və dövriyəyə buraxılan, həmçininn istehsalı və satışı qanunla qadağan olunan və ya ölkənin 
strateji maraqlarına uyğun gəlməyən əmtəələr və əmtəə qrupları götürülə bilər. Həmçinin 
iqtisadiyyatda mövcud olan iqtisadi fəaliyyət və xidmət növləri obyekt kimi hüquqi tənzimləməyə 
daxil edilir.İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin subyekti kimi həm də hər hansı bir iqtisadi 
fəaliyyətlə məşğul olan fiziki və hüquqi şəxslər nəzərdə tutulub ki, onların da fəaliyyətləri 
Azərbaycan Respublikasının müvafiq qanunları və hüquqi normativ aktları ilə tənzimlənir (2,s. 13). 

Uzun müddətdir ki, hüquq elmində hüquqi tənzimlənmənin metodları araşdırılmasına 
baxmayaraq, vahid fikir ortaqlığı bu günədək yoxdur. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin 
metodları dedikdə, iqtisadi sahədə baş verən münasibətləri tənzimləmək üçün hüquqi vasitə və 
üsuların məcmusu başa düşülür. V.V. Lazarev hüquqi tənzimlənmənin metodlarına daxil olan 
üsulları əsas və əlavə üsullara ayırır. Əsas üsullara aşağıdakıları daxil edir: a) Pozitiv 

vəzifələndirmə. Bu üsul şəxslərin (subyektlərin) üzərinə fəal davranış tələb edən vəzifələrin 
qoyulması üsuludur; 

b) İmkanvermə. Bu üsul şəxslərə özünün xüsusi fəal hərəkətetmə hüququnun verilməsi 
üsuludur; 

c) Qadağa- şəxslərin üzərinə qanunla icazə verilməyən hərəkəti etməkdən çəkindirmə 
vəzifəsinin qoyulması üsuludur. 
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Əlavə üsullara mükafatlandırmalar və tövsiyyələr- hüquqi tənzimlənmənin özünəməxsus 
stimulları aid edilir.Beləliklə, Lazarev əsas üsulların birləşməsi olaraq hüquqi tənzimlənmənin 
spesifik metodunu, yəni, direktiv (imperativ) və muxtar(dispozitiv) metodlara ayırır. Umumi 
mənada iqtisadi münasibətləri tənzimləyən hüquqi tənzimlənmənin metodları ümumi və spesifik 
(xüsusi) metodlara bölünür: Ümumi və ya hüquq tətbiqetmə metodu hüququ vasitə kimi istifadə 
etməklə iqtisadi münasibətləri tənzimləyən metod; Xüsusi (spesifik) metodlar –imperativ və 
dispozitiv metodlar.İmperativ yaxud amiranə metod ciddi məcburiyyətdir, hüquqi göstərişlərin 
tələbindən geri çəkilməyə yol vermir. Qeyd edək ki, bu metod daha çox inzibati və cinayət 
hüququna xas olsada konstitusiya və digər hüquq sahələrində də istifadə olunur. Dispozitiv metod 
təşəbbüsə, hüquqi tənzimlənmə iştirakçılarının bu və ya digər davranış seçiminin sərbəstliyinə 
əsaslanır.O, tərəflərə öz fəaliyyətlərini öz istəyinə uyğun nizamlamaq imkanına yol verir. 
Qanunvericilikdə isə yalnız bu cür istəklərin həddləri yaxud müəyyən prosedurlar müəyyənləşir. Bu 
metod daha çox mülki, hüquq üçün spesifikdir.Respublikamızda iqtisadiyyatın hüquqi 
tənzimlənməsinin metodlarını qeyd edildiyi kimi, əsasən ümumi və xüsusi metodlara bölmək 
olar.Ümumi metod kimi hüquqtətbiqetmə metodudurki, bu metodun mahiyyəti adından göründüyü 
kimi, iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsində hüququn vasitə kimi tətbiqində təzahür 
olunur.Xüsusi metodlar isə, imperativ və dispozitiv metodlardır.Xüsusi metodlar hər biri özünə bir 
neçə üsullar daxil edirlər. Belə ki, imperativ metoda məcburetmə və qadağanetmə üsulları, 
dispozitiv metoda isə səlahiyyətvermə və stimullaşdırma üsulları aiddir. 

Aydındır ki, hüquqi dövlətdə iqtisadiyyatın tənzimlənməsində vasitə hüquqdur və hüququn 

aşağıdakı mənbələri vardır: Hüquqi adətlər, hüquqi presedentlər, normativ -hüquqi aktlar. Qeyd 

edək ki, müasir dünya praktikasında hüquqi adətlər və presedentlər formal olaraq hüquq mənbələri 
hesab olunurlar..Buradan göründüyü kimi, başlıca hüquq mənbəyi normativ –hüquqi aktlardır. 
Normativ -hüquqi akt səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, göstərişləri ümumməcburi 
xarakter daşıyan, hüquq normalarını müəyyən edən, dəyişdirən və ya ləğv edən, dəfələrlə tətbiq 
olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılısənəddir. Bu aktlar digər mənbə növlərindən fərqli 
olaraq, ictimai inkişafın dəyişilən tələbatını daha tam və operativ surətdə əks etdiirir. Azərbaycan 
Respublikasında da normativ hüquqi aktlar hüququn mənbələrini təşkil edir. Qeyd etdiyimiz kimi, 
respublikamızda iqtisadiyyatın tənzimlənməsində mənbə hüquqdur (normativ – hüquqi aktlar). 

“Normativ hüquqi aktlar haqqında” qanunun 1-ci maddəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan 
Respublikasının normativ hüquqi aktı səlahiyyətli dövlət orqanı tərəfindən qəbul edilmiş, 
göstərişləri ümumi məcburi xarakter daşıyan, hüquq normalarını müəyyən edən, dəyişdirən və ya 
ləğv edən, dəfələrlə tətbiq olunmaq üçün nəzərdə tutulmuş rəsmi yazılı sənəddir.Normativ-hüquqi 

aktların formalaşma proseduru dedikdə – normativ-hüquqi aktların formalaşma qaydaları və 
normativ-hüquqi aktalrın tətbiqi (reallaşdırılması) prosesi başa düşülür. Normativ-hüquqi aktların 
formalaşma prosesinin ilkin mərhələsi normativ-hüquqi aktların hazırlanmasının 
planlaşdırılmasıdır. Bu mərhələdə AzərbaycanRespublikasının Nazirlər Kabineti, nazirliklər və 
digər mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları özlərinin hazırlayacaqları normativ-hüquqi aktların 
layihələrinin hazırlanması haqqında planları təsdiq edirlər. Normativ-hüquqi aktların layihələrinin 
hazırlanması planları hazırlanarkən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının, 
Azərbaycan Respublikası müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının, Naxçıvan Muxtar Respublikasının, 
Azərbaycan Respublikası inzibati ərazi vahidlərinin, elmi idarələrin təklifləri, kütləvi informasiya 
vasitələrində və əhalinin müraciətlərində irəli sürülən təkliflər nəzərə alınır. Normativ-hüquqi 

aktların hazırlanmasının planlaşdırılması başa çatdıqdan sonra normativ-hüquqi aktların 
layihələrinin hazırlanması prosesi başlanır. Normativ-hüquqi aktın ilkin layhəsinin, o cümlədən 
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alternativ layhələrin hazırlanması dövlət orqanlarına, elimi idarələrə qeyri-dölət qurumlarına, ayrı-
ayrı alim və mütəxəssislərə və ya onların kollektivlərinə tapşırıla, yaxud müqavilə ilə sifariş edilə, 
habelə ən yaxşı layihə üçün müsabiqə elan edilə bilər İqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələrinin 
hazırlanmasına bu sahələrin inkişafı və vəziyyəti üçün cavabdeh olan müvafiq icra hakimiyyəti 
orqanları cəlb olunurlar. Baxılmaq və qəbul olunmaq üçün təqdim edilmiş normativ-hüquqi akt 

layihəsinin keyfiyyətinin qiymətləndirilməsi üçün müstəqil elmi (hüquqi, iqtisadi,maliyyə, texniki, 
ekoloji, və s.) ekspertiza keçirdilə bilər .Və bütün bunlar əsasında qanun layihələri hazırlanaraq 
Milli Məclisə təqdim edilir və həmin qanun və qərar layihələri Milli Məclisin Aparatında 
qeydiyyata alınır. Milli Məclisə təqdim edilmiş qanun və qərar layihələrini Milli Məclisin sədri 
Milli Məclisin müvafiq daimi komissiyasına göndərir və layihəyə baxılması müddətini müəyyən 
edir. Milli Məclisdə qanun layihələrinə, bir qayda olaraq, üç oxunuşda baxılır.Qəbul edilimiş 
normati-hüquqi aktlar rəsmi nəşrlər sayılan «Azərbaycan»qəzetində və «Azərbaycan 
Respublikasının qanunvericilik toplusu»nda dərc olunur.Normativ-hüquqi aktların formalaşma 
prosedurasının son mərhələsi qəbul olunmuş normativ-hüquqi aktların iqtisadi münasibətlərin 
tənzimlənməsidə tətbiq olunmasıdır.Azərbaycan Respublikasının normativ hüquqi aktlarının 
iyerarxik sistemini ən ümumi şəkildə aşağıdakı kimi təsəvvür etmək olar: 

 Konistitusiya 

 Konistitusiya qanunları 
 Qanunlar 

 Prezident fərmanları 
 Hökümətin qərarları 
 Nazirlik və idarələrin normativ aktlar 
Azərbaycan Respublikasında normativ hüquqi aktların yaradılmasının, qəbulunun və tətbiqinin 

hüquqi bazası qismində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və 6 sentyabr 1994-cü ildə 
qəbul olunmuş və 26 noyabr 1999-cu ildə dəyişdirilərək yenidən qəbul olunmuş “Normativ hüquqi 

aktlar haqqında” Azərbaycan Respublikasının qanunu çıxış edir. Qanuna görə (dördüncü maddə) 
normativ hüquqi aktları qəbul etmək səlahiyyəti olan orqanlar və bu səlahiyyətlərin hüdudları 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və digər qanunları ilə müəyyən edilir.Konstitusiyada və 
müvafiq qanunda normativ aktların anlayışı, növləri, onların hazırlanması mərhələsi, onların hüquqi 

qüvvəsi, onları qəbul edən orqanların adları və normativ hüquqi akt vermə səlahiyyətləri və s. kimi 
məsələlərə toxunulur.Və eyni zamanda qeyd edek ki, iqtisadi hüququn mənbələri içərisində ən 
mühüm və əsas yeri Azərbaycan respublikasının 12 noyabr 1995 –ci il Konstitusiyası tutur. 
Azərbaycan Respublikasının Konustitutsiyası ən yüksək hüquqi qüvvəyə malik olub, 
respublikamızın qanunvericilik sisteminin əsasıdır. Bütün başqa qanunlar və dövlət orqanlarının sair 
aktları Azərbaycan Respublikasının Konustitusiyası əsasında və ona uyğun olaraq qəbul 
edilir.Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının “Azad sahibkarlıq hüququ” adlanan 59 cu 

maddəsində hər kəsin qanunla nəzərədə tutulmuş qaydada öz imkanlarından qabiliyyətindən və 
əmlakından sərbəst istifadə edərək təkbaşına başqaları ilə birlikdə azad sahibkarlıq fəaliyyəti yaxud 
qanunla qadağan edilməmiş digər iqtisadi fəaliyyət növü ilə məşğul olmaq hüququ göstərilir. 
İqtisadi münasibətlər çərçivəsində yaranan digər məsələlərlə bağlı müddəalar (Pul vahidi, 
Mülkiyyət hüququ, Əqli mülkiyyət hüququ, Əmək hüququ , Azad sahibkarlıq hüququ, Vergilər və 
başqa dövlət ödənişlər və.s.) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası maddələrində təsbit 
olunmuşdur. 

Umumiyyətlə son illərdə respublikamızın hüquq sisteminə təsir edən amillərdən biri də ingilis - 
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amerikan ümumi hüquq ideologiyasıdır (siyasətidir.). Bu proses özünü daha çox hüquq 
islahatlarında, iqtisadi münasibətlərin hüquqi tənzimləməsində büruzə verir. Və son olaraq qeyd 
edək ki, respublikamızda iqtisadi münasibətləri ən optimal səviyyədə tənzimləmək üçün dünya 
ölkələrinin təcrübəsi araşdırılmalı, müxtəlif ölkələrdə tənzimlənmənin ən müsbət xüsusiyyətləri 
müəyyən edilməli və ölkəmizdə tətbiq edilməlidir. 
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GÖMRÜK TARİFLƏRİNİN TƏNZİMLƏYİCİ ROLU 
Məqalədə gömrük tariflərinin əsas formaları və onların ixrac- idxal əməliyyatlarının 

tənzimlənməsində rolu təhlil edilir. Gömrük tariflərinn antidempinq, stimullaşdırma, ikitərəfli və 
çoxtərəfli razılaşmalar əsasında güzəştlər təhlil edilir və onların həyata keçirilməsində Azərbaycanın 
təcrübəsi araşdırılır. Bununla yanaşı Ümumdünya Ticarət Təşkilatının fəaliyyətidə əks etdirilir 

Açar sözlər:gömrük tarifləri, antidempinq rüsumları, kompensasiya rüsumları, gömrük 
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REGULATING ROLE OF CUSTOMS RATES 
The article analyzes the main forms of customs tariffs and their role in the regulation of 

export-import transactions. The anti-dumping, stimulating role of customs tariffs, as well as tariffs 

on the basis of bilateral and multilateral agreements are analyzed. The experience of Azerbaijan in 

the application of tamed forms of regulating foreign trade relations is being studied. Attention is 

also paid to the activities of the World Trade Organization in the sphere in question. 

 

Key words: customs tariffs, antidumping duties, compensation fees, customs discounts, 

special duties; customs value, certificates of origin 

“Tarif” - ərəb sözü olub "siyahı" deməkdir. Deməli, gömrük tarifi idxal və ixrac rüsumlarının 
siyahısıdır. Tarif dəyəri idxal və ixrac olunan malların qiymətinə görə tarif şəklində 
müəyyənləşdirilir. Həmin müəyyənləşdirmə tək prakti proses deyil, həm də elmi əsalarla həyata 
keçirilməlidir [2,s.12]. 

Dünyanın bütün ölkələrində gömrük tarifindən istifadə olunur. Milli tarif sistemilə yanaşı, 
regional tarifləri özündə birləşdirən vahid tarif sistemi vardır. Tariflərin lazımsız artırılmasının 
qarşısını almaq və onları danışıqlar yolu ilə aşağı salmaq, ticarət maneələrini aradan qaldırmaq və s. 
bu tipli məsələləri 1995-ci ilə qədər Tariflər və Ticarət üzrə Baş Saziş (GATT - General 

Agreement on Tariffs and Trade). Həmin ildən sonra Ümumdünya Ticarət Təşkilatı (WTO - World 
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Trade Organization) tərəfindən tənzimlənir. 
İkitərəfli və çoxtərəfli razılaşmalar əsasında güzəştlər müəyyənləşdirilir və tətbiq olunur. Bu 

preferensial rejim sayılır (preferensiya - bir dövlətin digərini idxal gömrük rüsumları dərəcələrinin 
azalması üzrə verdiyi xüsusi güzəştlərdir). Belə güzəştlərin tətbiqi milli istehsal mallarının xarici 

bazarlara çıxarılmasını əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilər. 
Bir sıra hallarda gömrük tarifi birtərəfli qaydada ixrac məhsullarının istehsalına tələb olunan mallara 

aşağı və ya sıfır dərəcəli idxal rüsum tətbiq etməklə, milli istehsalın və ixracın stimullaşdırılması üçün 
istifadə olunur. 

Bildiyimiz kimi, rüsumlar yerli və dünya qiymətlərinin fərqi və həmin fərqə uyğun 
müəyyənləşdirilir. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf səviyyəsi ilə gömrük rüsumlarını dərəcələri arasında 
müəyyən asılılıq mövcuddur. Belə ki, inkişaf etmiş ölkələrdə gömrük rüsumlarının dərəcələri aşağı olur. 
Çünki inkişaf etmiş ölkənin istehsal etdiyi məhsulun rəqabət qabiliyyəti yüksək olduğu üçün, daxili 
bazarın yüksək rüsumlar hesabına qorunmasına, ixracın əlavə tədbirlərlə stimullaşdırılmasına və 
büdcənin gəlir hissəsinin gömrük ödənişləri hesabına doldurulmasına ehtiyac qalmır. 

Gömrük-tarif tənzimlənməsinin hüquqi əsasını, 20 iyun 1995-ci ildə qəbul olunmuş Azərbaycan 
Respublikasının "Gömrük tarifi haqqında" qanun müəyyənləşdirilmişdir. Bu qanuna görə gömrük 
tarifinin əsas məqsədləri aşağıdakılardır: 

1) Azərbaycan Respublikası üzrə idxalın əmtəə strukturunu səmərəliləşdirmək; 
2) Azərbaycan Respublikasının ərazisində malların gətirilməsi və çıxarılmasının, valyuta 

gəlirlərinin və xərclərinin əlverişli nisbətini təmin etmək; 
3) valyuta sərvətlərinin Azərbaycanın gömrük ərazisinə gətirilməsi və çıxarılması üzərində 

səmərəli nəzarət təşkil etmək; 
4) Azərbaycan Respublikasında malların istehsal və istehlak strukturunda mütərəqqi 

dəyişikliklər üçün şərait yaratmaq; 
5) Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatını xarici rəqabətin mənfi təsirindən qorumaq; 
6) Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatmı dünya təsərrüfatı ilə səmərəli inteqrasiyasına şərait 

yaratmaq. 

“Gömrük tarifi” haqqında qanunun 3-cü maddəsinə görə, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə 
gətirilən, gömrük rüsumuna cəlb olunan və ya olunmayan malların siyahısı və tətbiq edilən rüsum 
dərəcələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilir. Eyni zamanda, 
xarici iqtisadi tənzimlənən qeyri-tarif tədbirləri, ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri və onların tətbiq 
olunduğu malların siyahısı da Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. 

Azərbaycan Respublikasının əlverişli ticarət rejimi tətbiq etdiyi ölkələrin malları üçün ixrac 

gömrük rüsumları dərəcələrinin son həddi Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi tərəfindən müəyyən 
olunur. 

Azərbaycan Respublikasında gömrük rüsumlarının aşağıdakı növləri tətbiq edilir ("Gömrük tarifi 
haqqında" Qanun, 4-cü maddə): 

1) advalor - malların gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanan; 
2) spesifik - mal vahidinə görə müəyyən olunmuş dəyərilə hesablanan; 

3) kombinə edilmiş - hər ikisindən birlikdə istifadə olunur. Advalor latınca "ad valorem" 
sözündən götürülüb, mənası "dəyərdən" deməkdir. 

Əgər mal advalor qaydada, yəni gömrük dəyərinə görə faizlə hesablanacaqsa, onda aşağıdakı 
düsturdan istifadə olunur: 

G Ra = G D. GRD a/100 

G Ra - advalor tarifə görə hesablanmış gömrük rüsumunun qiyməti; 
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GD - malın gömrük dəyəri; 
GR Da - advalor gömrük rüsumunun dərəcəsi (malın gömrük dəyərinə görə faizlə) 
Əgər malın gömrük dəyəri spesifik qaydaya uyğun müəyyənləş-dirilərsə, onda malın miqdarı 

(çəki, həcm, ədədi sayı və s.) əsas götürülür və aşağıdakı düsturla hesablanır: 
GRs = MM.GRDs. RMe RMvm 

GRs - spesifik tarifə görə hesablanmış gömrük rüsumunun qiyməti; 
MM - malın miqdarı (tonla, litrlə, m3-ə, ədədlə və s.); 
GRDs - malın spesifik gömrük rüsumunun dərəcəsi; 
RMe - gömrük bəyannaməsinin qəbul edildiyi gün Azərbaycan Respublikası Milli Bankı 

tərəfindən manatın EKYU-ya görə müəyyən edilmiş rəsmi məzənnəsi (kursu); 
RMvm - müqavilədəki valyutanın manata görə Azərbaycan Respublikası Milli Bankı 

tərəfindən müəyyənləşdirilmiş rəsmi məzənnəsi. 
Qeyd etmək lazımdır ki, 1 aprel 2004-cü ildən başlayaraq Azərbaycan Respublikasında spesifik 

gömrük rüsum dərəcələri advalor dərəcələrlə əvəz edilmişdir. Belə ki, Azərbaycan Respublikasının 
Nazirlər Kabinetinin 20 aprel 2004-cü il tarixli 58 saylı qərarı ilə "Azərbaycan Respublikasında 
ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarını dərəcələri, gömrük rəsmiləşdirilməsinə görə 
alınan yığımların miqdarı haqqında" AR NK-nın 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 saylı qərarı ilə təsdiq 
edilmiş "Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən mallar üzrə gömrük idxal rüsumlarının 
dərəcələrində bəzi mallar üzrə spesifik gömrük idxal rüsum dərəcələri advalor gömrük idxal rüsum 
dərəcələri ilə əvəz edilmişdir. Tarif dərəcəsi gömrük dəyərinin 15%-i miqdarında qəbul 
olunmuşdur. 

AR NK-nın bu qərarı Azərbaycan Respublikasında idxal əməliyyatlarının gömrük-tarif 

mexanizmi vasitəsi ilə tənzimlənməsi, "Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun müddəalarına uyğun olaraq gömrük tariflərinin tətbiqi mexanizminin daha da 
təkmilləşdirilməsi yolu ilə xarici iqtisadi əlaqələrin səmərəliliyinin artırılması, sahibkarlıq 
fəaliyyətinin genişləndirilməsi məqsədi ilə qəbul olunmuşdur. 

Malın dəyərini kombinə üsulu ilə hesabladıqda, əvvəlcə advalor, sonra isə spesifik qaydada 
hesablanır, hər ikisi müqayisə edilərək ən böyüyü götürülür. 

Gömrük rüsumları mövsümi və xüsusi olurlar. 

Mövsümi rüsumlar malların ixracmı və idxalmı operativ tənzimləmək üçün bəzi mallara tətbiq 
olunan rüsumlardır. Mövsümi rüsumlarda gömrük tarifində nəzərdə tutulmuş gömrük rüsumları 
dərəcələri tətbiq olunur və bu rüsumların qüvvədə olduğu müddət il ərzində 6 aydan çox ola bilməz 
("Gömrük tarifi haqqında" Qanun, 5-ci maddə): 

Xüsusi növ rüsumlar. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənafeyini qorumaq üçün idxal 
edilən mallara müvəqqəti olaraq tətbiq edilir və aşağıdakı növlərə ayrılır ("Gömrük tarifi haqqında 
qanun 6-cı maddə): 

- xüsusi rüsumlar; 

- antidempinq rüsumları; 
- kompensasiya rüsumları. 
Bu rüsumların formalaşması və tətbiqi qaydaları "Gömrük tarifi haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının Qanununda nəzərdə tutulmuş hüquqi normalarla tənzimlənir: 
Xüsusi rüsumlar aşağıdakı hallarda tətbiq olunur [1]-əgər ölkənin gömrük ərazisinə gətirilən 

mallar, bu qəbildən olan malların yerli istehsalçılarına ziyan vuran və ya ziyan vura biləcək 
miqdarda və şərtlərdə gətirilmişdirsə, onda idxal mallarından müdafiə tədbiri kimi; 

- digər dövlətlərin və onların ittifaqlarının (siyasi, iqtisadi, hərbi və s.) Azərbaycan dövlətinin 
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mənafeyinə toxunan ayrı-seçkilik və digər hərəkətlərinə cavab tədbiri kimi. 
Dempinq (ingiliscə "dumping" hərfi mənada "dağıtma" deməkdir) - xarici bazarlarda əmtəələrin 

dəyər - dəyməzinə, yəni istehsal xərclərindən aşağı qiymətlə satılması deməkdir. Dempinqin 
fərqləndirici xüsusiyyətləri, ölkədaxili aşağı və yuxarı qiymətlər arasındakı kəskin fərq və satış 
bazarında rəqibləri sıradan çıxartmaq ekspansionist latınca "expansio" sözündən olub "yayılma", 

"genişlənmə" deməkdir. İqtisadi metodlarla hökmranlıq dairəsinin genişləndirilməsinə xidmət edir). 
Antidempinq (dempinqin əksinə olan) rüsumları, idxal olunan malların qiyməti ölkənin gömrük 

ərazisinə gətirildiyi vaxtda ixrac olunduğu ölkədəki real dəyərindən aşağı olduqda və belə bir idxal bu 
qəbildən olan malların yerli istehsalçılarına ziyan vurduqda və ya bu hal istisna olunmadıqda, eyni 
zamanda həmin mallar ölkə daxilində istehsalının təşkilinə və ya genişləndirilməsinə maneçilik 
törətdikdə tətbiq olunur. 

Kompensasiya rüsumları: 
Kompensasiya latınca "compensatio" sözündən olub, hərfi mənası "ödəmə" deməkdir. 
Ölkənin gömrük ərazisinə gətirilən malların istehsalı və ya ixracı zamanı birbaşa və ya dolayı yolla 

subsidiyalardan (subsidiya latınca "subsidium" sözündən olub, hərfi mənası "yardım", "kömək" 
deməkdir. Subsidiya, dövlətin büdcə vəsaiti hesabına yerli hakimiyyət orqanlarına, hüquqi və fiziki 
şəxslərə əsasən pul formasında göstərdiyi yardımdır) istifadə olunduqda və belə bir idxal bu qəbildən olan 
malların yerli istehsalçılarına ziyan vurduqda və yaxud bu hal istisna edilmədikdə, habelə ölkədə bu 
malların istehsalının təşkilinə və genişləndirilməsinə maneçilik törədildikdə kompensasiya rüsumları 
tətbiq edilir. 

Xüsusi, antidempinq və kompensasiya rüsumları tətbiq edilməzdən əvvəl Azərbaycan 
Respublikasının müvafiq idarəetmə orqanlarının təşəbbüsü ilə qanunvericilik normalarına uyğun olaraq 
10 gün müddətində təhqiqat aparılır. Bu zaman çıxarılacaq qərarlar kəmiyyətcə müəyyən edilmiş 
qərarlara əsaslanmalıdır. 

Hər bir xüsusi hal üçün tətbiq olunacaq rüsum dərəcələri Azərbaycan Respublikasının Nazirlər 
Kabineti tərəfindən müəyyən edilir və bu dərəcələr təhqiqatın müəyyən etdiyi qiymətlərin dempinq 
azaldılmasının, subsidiyanın və aşkar olunan dəymiş ziyanın məbləğinə mütənasib olmalıdır. 

Gömrük güzəştləri. Bütün gömrük güzəştləri mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən olunur. 

Ölkənin ticarət siyasəti həyata keçirilərkən qarşılıqlı və birtərəfli qaydada, gömrük sərhədindən 
keçirilən mallar üzrə əvvəl ödənilmiş rüsumun qaytarılması, rüsum ödənişlərindən azadetmə, rüsum 
dərəcələrinin aşağı salınması, malın güzəştli gətirilməsi və ya aparılması üçün tarif kvotaları şəklində 
verilən güzəştlər tarif güzəştləri adlanır. 

"Gömrük tarifi haqqında" Qanunun 36-cı maddəsinə görə aşağıdakı hallarda güzəştlər verilə bilər. 
1) Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi ilə müəyyən olunmuş gömrük rejimlərinə 

uyğun olaraq gömrük nəzarəti altında ölkə ərazisinə müvəqqəti gətirilən və aparılan mallar; 
2) Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu hökumətlərarası sazişlərə müvafiq olaraq 

xaricdə investisiya əməkdaşlığı üzrə obyektlərin inşası üçün dəstlə göndərilən mallar; 
3) Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq müəyyən edilən dövlət 

ehtiyacları üçün ölkənin gömrük ərazisindən çıxarılan mallar; 
4) xarici sərmayənin iştirakı ilə yaradılan müəssisələrin və xarici müəssisələrin nizamnamə 

fonduna pay şəklində ölkənin gömrük ərazisinə gətirilən, həmçinin qanunvericiliyə uyğun olaraq 
Azərbaycan hökumətinin və ya onun səlahiyyətli dövlət orqanlarının məhsulların bölgüsü barədə 
bağladıqları sazişlərdə nəzərdə tutulmuş hallarda və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 
tərəfindən müəyyən edilmiş qaydada xarici sərmayələrin öz xərcini ödəməsi dövründə həmin 
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müəssisələrin özü tərəfindən istehsal edilərək ölkə ərazisindən çıxarılan müxtəlif növ mallar. 
Əslində tarif tənzimlənməsi özündə bir neçə qarşılıqlı əməliyyatları əks etdirən mürəkkəb bir 

prosesdir. Bunlardan bizim üçün daha maraqlı olanı malın mənşə ölkəsinin müəyyənləşdirilməsi və 
gömrük dəyərinin müəyyən edilməsidir. 

Malın mənşə ölkəsinin müəyyənləşdirilməsi gömrük əməliyyatlarının sadələşdirilməsi və 
unifikasiyası ("Unifikasiya" latınca “uni” ("vahid") və "facio" - "edirəm" sözlərindən götürülüb), 
mənası "vahid edirəm" yəni vahid şəklə, formaya, və ya sistemə salmaq deməkdir) barədə Kioto 
Konvensiyasında öz əksini tapmış beynəlxalq təcrübəyə əsaslanır. Malın mənşə Ölkəsinin təyin 
edilməsinin hüquqi əsaslarını "Gömrük tarifi haqqında" qanun ilə (24-32-ci maddələr) təsbit 
edilmişdir. 

Malın "mənşə ölkəsi" məfhumunu malın istehsal edildiyi ölkələr qrupu, gömrük ittifaqları, 
dövlətin bir hissəsi və yaxud konkret regionu başa düşülür[7, c.19]. 

Malın mənşəyinin bəyan edilən ölkə olduğunu müəyyənləşdirmək üçün, gömrük orqanı malın 
mənşəyi haqqında sertifikat ("Sertifikat" fransızca "certifikat", latınca "sertifiko" sözündən olub, 
mənası "təsdiq edirəm" deməkdir. Xarici ticarətdə səlahiyyətli orqanların verdiyi və əmtəənin 
keyfiyyətini təsdiq edən sənədə sertifikat deyilir) tələb edir. 

"Gömrük tarifi haqqında" qanunun 29-cu maddəsinə görə, ölkəmizin gömrük ərazisinə mal 
gətirilərkən aşağıdakı hallarda malın mənşəyi haqqında sertifikat təqdim olunmalıdır: 

1) mənşəyi gömrük tarifinə görə Azərbaycan Respublikasının imtiyaz verdiyi ölkələrdən olan 
mallara; 

2) müəyyən ölkədən gətirilməsi kəmiyyət məhdudiyyətləri ilə və ya xarici iqtisadi fəaliyyətin digər 
üsulları ilə tənzimlənən mallar; 

3) Azərbaycan Respublikasının iştirakçısı olduğu beynəlxalq sazişlərdə, həmçinin, Azərbaycan 
Respublikasının ətraf mühitin mühafizəsi və əhalinin sağlamlığı, yerli istehlakçılıqların hüquqlarının 
müdafiəsi, ictimai asayişin qorunması, dövlət təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və Azərbaycan 
Respublikasının həyati mənafeləri sahəsindəki qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulmuş hallarda; 

4) gömrük rəsmiləşdirilməsi üçün təqdim olunan sənədlərdə malın mənşəyi haqqında məlumat 
olmadıqda və ya Azərbaycan Respublikasının gömrük orqanında malın mənşəyi haqqında boyan 
edilən məlumatların qeyri-dəqiqliyini təsdiq etmək üçün əsas olduğu hallarda. 

Malın mənşə sertifikatları gömrük rəsmiləşdirilməsinə gömrük yük bəyannaməsi və tələb 
olunan digər sənədlərlə birlikdə təqdim olunur. 

Hazırkı, dövrdə dünya ticarətində malın mənşə ölkəsi ilə əlaqədar müxtəlif növ imtiyazların 
verilməsi təcrübəsi daha geniş yayılmışdır. Belə ki, malın mənşəyindən asılı olaraq güzəştli gömrük 
rüsumu alına bilər və yaxud tamamilə ödəmədən azad edilə bilər. 
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Ticarət şəbəkəsində ərzaq mallarının sortlara bölünməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Sort 
məhsulun pərakəndə satış qiymətinə də təsir göstərir. 

Sort sözü Italiya mənşəli olmaqla, məhsulun növ da ilində keyfiyyət səviyyəsini müəyyən 
edir. Məhsulun keyfiyyət dərəcəsinə – sortlara bölünməsinin prinsipləri mü təlifdir. Məsələn, 
Aport, Anton, Simerenko, Qəndil-Sinab, Rozmarin və s. almaların keyfiyyət fərqləri və ya ud Lor , 
Kameraz, Voltman kartof sortlarının fərq əlamətləri məhsulun bioloji keyfiyyətləri ilə əlaqədardır 
və təbiət sortları adlanır. Təbiət sortları meyvələr üçün pomoloji, tərəvəzlər üçün təsərrüfat-
botaniki, üzüm üçün ampeloqrafik, ta ıl üçün isə sellekiya sortları adlanır. 

Əmtəə sortu standartın tələbinə uyğun olaraq malın keyfiyyət səviyyəsini arakterizə edir. 
Məsələn, eyni buğdadan alınan əla və 1-ci sort buğda unları tərkiblərində olan buğda dəni 
hissəciklərinin mü təlif miqdarına, turşuluğuna və külün (minerallı maddələrin) miqdarına görə 
fərqlənirlər. 

Mü təlif növlərdə və adlarda olan ərzaq malları arasındakı ən mühüm fərqi təyin edən əlavə 
amillərdən biri də çeşiddir. Malların çeşidi dedikdə müəyyən əlamətlərə görə növlər və növ 
mü təlifliyi yığımı başa düşülür. 

Çeşid termini fransızca «assortiment» sözündən yaranıb. Bunun mənası mü təlif növdə olan 
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malları bir-birindən seçmək deməkdir. Əmtəəşünasların peşə fəaliyyəti əsasən malların çeşidi və 
keyfiyyət problemi ilə bağlıdır, buna görə də çeşid anlayışına aid olan bütün məsələlər bu dərslikdə 
və gələcəkdə ərzaq malları əmtəəşünaslığının ayrı-ayrı bölmələrində nəzərdən keçiriləcəkdir. 

Malların çeşidi 2 qrupa ayrılır: istehsalat və ticarət çeşidi. 
Istehsalat çeşidi istehsalat imkanlarından asılı olaraq istehsal olunan mallar yığımı kimi başa 

düşülür. 
Istehsalat çeşidi və ya sənaye çeşidi, sənayenin müəyyən sahəsinin (konserv, süd və s.) və ya 

həmin sahəyə aid olan müəssisələrin bura dığı məmulat nomenklaturasını əks etdirir. 
Mü təlif istehsalçı müəssisələr, o cümlədən kütləvi iaşə müəssisələri tərəfindən istehsal olunan 

ərzaq məhsulunun çeşidi, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq mütləq Səhiyyə Nazirliyinin 
sanitar-epidemiologiya idarələri ilə razılaşdırılmalıdır. Məsələn, qənnadı fabrikinin sənaye çeşidi 
dedikdə həmin fabrikdə istehsal olunan 100-dən ço  adda karamel, konfet və şokolad məmulatı 
nəzərdə tutulur. 

Ticarət çeşidi dedikdə pərakəndə və ya topdan ticarətin dövriyyəsində olan mal 
nomenklaturası başa düşülür. Ona görə də ticarət çeşidinin nomenklaturası müəyyən dərəcədə 
ticarət müəssisəsinin arakterindən ço  asılıdır. I tisaslaşdırılmış mağazalarda mal çeşidi daha 
geniş olur. Məsələn, şərab-araq, süd və süd məhsulları, i tisaslaşdırılmış firma mağazaları və s. Elə 
i tisaslaşdırılmış mağazalar da mövcuddur ki, onların mal çeşidi mü təlif qrupları əhatə edir 
(qastronomiya, baqqaliyyə). 

Ərzaq mallarının kodlaşdırılması Kodlaşdırma obyektə və obyektlər qrupuna müəyyən 
qaydalar üzrə yaradılan kodun verilməsinə deyilir. Kod obyektin adının bir neçə işarələrlə 
(simvollarla) əvəz olunmasını nəzərdə tutur. Kodların köməyi ilə maksimum qısa üsulla (başqa 
sözlə işarələrin minimum sayı ilə) obyektlərin identifikasiyası təmin edilir. 

Kod işarələri aşağıdakılarla arakterizə olunur: 
- kodun əlifbası; 
- kodun struktur quruluşu; 
- işarələrin sayı – kodun uzunluğu; 
- kodlaşdırma metodu. 
Kodun əlifbası müəyyən qaydada tərtib olunmuş işarələr (simvollar) sistemidir. Kodlar 

rəqəmli, hərfli və hərfli-rəqəmli olurlar. 
Kodun strukturu bir qayda olaraq kodun işarələrinin ardıcıl qrafiki təsvirindən və bu işarələrə 

uyğun bölgü səviyyəsinin adlarından ibarətdir. 
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər 

tutaraq, gömrük-tarif mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi yolu ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin 
səmərəliliyinin artırılması, ölkədə rəqabətədavamlı məhsulların istehsalı, daxili bazarın qorunması 
və qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafında dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi, idxal 
rüsumlarının çoxpilləli sistemdən azpilləli sistemə keçirilməsi, habelə “Malların Təsviri və 
Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və 
göstərilən Konvensiyaya Düzəliş Protokoluna qoşulmaq barədə” Azərbaycan Respublikasının 
Qanununa uyğun olaraq, xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə kodların 
Beynəlxalq Harmonik Sistemin yeni variantına uyğunlaşdırılması məqsədi ilə və Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi 
haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 

nömrəli Fərmanının 28.5-ci və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 
tətbiqi barədə” 2013-cü il 4 iyul tarixli 936 nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndlərinə əsasən 
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Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır: 
1. “Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük 

rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri” təsdiq edilsin (əlavə olunur).2001-

ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli 
2. “Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üzrə gömrük rüsumlarının dərəcələri 

haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2001-ci il 12 aprel tarixli 80 nömrəli 
qərarının (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 4, maddə 289, № 8, 
maddə 560; 2002, № 8, maddə 549, № 9, maddə 581, № 10, maddə 647; 2003, № 2, maddə 147, № 
4, maddə 226, № 10, maddə 614, № 12 (II kitab), maddə 749; 2004, № 3, maddə 196, № 4, maddə 
307, № 5, maddələr 389, 390, № 9, maddə 743; 2005, № 10, maddə 980; 2006, № 4, maddə 363, № 
7, maddə 652; 2007, № 5, maddə 548, № 6, maddə 700, № 11, maddə 1187; 2008, № 4, maddə 
325; 2009, № 11, maddə 938; 2010, № 1, maddə 68; 2012, № 9, maddə 928; 2013, № 7, maddə 
871; 2014, № 1, maddə 65, № 2, maddə 197; 2016, № 4, maddə 823, № 8, maddələr 1430, 1445, № 
9, maddə 1592, № 10, maddə 1698; 2017, № 1, maddələr 116, 119, № 3, maddə 511, № 4, maddə 
644, № 7, maddə 1490, № 8, maddələr 1615, 1621; Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 
2017-ci il 3 noyabr tarixli 479 nömrəli qərarı) 1-ci hissəsi ləğv edilsin. 

3. Bu qərar 2018-ci il 1 yanvar tarixindən qüvvəyə minir. 
Malların Xarici İqtisadi Fəaliyyətin Mal Nomenklaturasına (bundan sonra - XİF MN) görə 

sinifləşdirilməsi aşağıdakı Qaydalara uyğun həyata keçirilir: 
1. Bölmələrin, qrupların və alt qrupların adları yalnız XİF MN-dən istifadədə rahatlığı təmin 

etmək üçün verilir; hüquqi məqsədlər üçün XİF MN-da malların sinifləşdirilməsi mal mövqelərinə, 
bölmələrə və ya qruplara dair müvafiq qeydlərin mətnlərinin əsasında və bu mətnlərdə başqa hal 
nəzərdə tutulmadıqda, aşağıdakı müddəalara uyğun həyata keçirilir: 

2. a) Mal mövqeyinin adında hər hansı bir mala dair istənilən istinad komplekt və tamamlanmış 
malın əsas xüsusiyyətlərinə malik olan qeyri-komplekt və ya natamam halda olan mala dair istinad 
kimi də baxılmalıdır, həmçinin yığılmamış və ya sökülmüş halda təqdim olunmuş komplekt və ya 
tamamlanmış mala da istinad kimi baxılmalıdır (və ya bu Qaydaya əsasən müəyyən mal 
mövqeyində komplekt və ya tamamlanmış mala dair istinad kimi sinifləşdirilən mal kimi 
baxılmalıdır). 

b) Mal mövqeyinin adında hər hansı bir materiala və ya maddəyə dair istənilən istinad bu 
materialın və ya maddənin digər materiallarla və ya maddələrlə qarışıqlarına və ya birləşmələrinə 
istinad kimi də baxılmalıdır. Müəyyən materialdan və ya maddədən olan mala dair istənilən istinad 
tamamilə və ya qismən bu materialdan və ya maddədən ibarət olan mallara istinad kimi də 
baxılmalıdır. Birdən çox materialdan və ya maddədən ibarət olan malların sinifləşdirilməsi 3-cü 

Qaydanın müddəalarına müvafiq həyata keçirilir. 
3. 2 (b) Qaydaya və ya hər hansı bir başqa səbəblərə görə, prima facie, malların iki və ya daha 

çox mal mövqelərinə aid edilməsi mümkün olduğu halda belə malların sinifləşdirilməsi aşağıdakı 
qaydada həyata keçirilir: 

a) Ümumi təsvirli digər mal mövqeləri ilə müqayisədə üstünlük malın təsviri daha konkret olan 
mal mövqeyinə verilir. Lakin, iki və ya daha çox mal mövqelərinin hər biri yalnız qarışığın və ya 
çoxkomponentli məmulatın materiallarının və ya maddələrinin bir hissəsinə, və ya pərakəndə satış 
üçün dəstdə təqdim olunmuş malların yalnız bir hissəsinə aid edilirsə, hətta mal mövqeyinin birində 
malın təsviri daha tam və dəqiq verildikdə, həmin mala münasibətində bu mal mövqeləri bərabər 
olan kimi baxılmalıdır. 

b) Sinifləşdirilməsi 3 (a) Qaydasına uyğun mümkün olmayan müxtəlif materiallardan ibarət 
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olan və ya müxtəlif komponentlərdən hazırlanmış qarışıqlar, çoxkomponentli məmulatlar, və 
pərakəndə satış üçün dəstlərdə təqdim olunmuş mallar, bu meyarın tətbiqi mümkün olduqda, bu 
mallara əsas xüssusiyyət verən materiala və ya tərkib hissəsinə görə sinifləşdirilməlidir. 

c) 3 (a) və ya 3 (b) Qaydanın müddəalarına uyğun sinifləşdirilməsi mümkün olmayan mallar 
baxılması üçün eyni dərəcədə uyğun olan mal mövqelərinin kodlarının artımı qaydasında sonuncu 
mal mövqeyində sinifləşdirilməlidir. 

4. Yuxarıda göstərilən Qaydaların müddəalarına uyğun sinifləşdirilməsi mümkün olmayan 
mallar daha oxşar (yaxın) mallara uyğun mal mövqeyində sinifləşdirilir. 

5. Yuxarıda göstərilən müddəalara əlavə olaraq aşağıda adları çəkilən mallar üçün aşağıdakı 
Qaydalar tətbiq edilməlidir: 

a) Fotoaparatlar, musiqi alətləri, silahlar, çertyoj ləvazimatları, boyunbağılar üçün çexollar və 
futlyarlar, həmçinin müvafiq məmulatların və ya məmulatlar dəstinin yerləşdirilməsi üçün xüsusi 
forması olan və ya uyğunlaşdırılmış, uzun müddətli istifadə üçün yararlı olan və istifadəsi nəzərdə 
tutulmuş məmulatlarla birlikdə təqdim olunmuş analoji tara, adətən satışa bu məmulatlarla birlikdə 
təqdim olunduğu halda onlarda qablaşdırılmış məmulatlarla birlikdə sinifləşdirilməlidir. Lakin, bu 
Qayda qablaşdırılmış məmulatla ayrılmaz bir vahid təşkil edən və ona əsas xüsusiyyət verən taraya 
tətbiq edilmir. 

b) Yuxarıdakı 5 (a) Qaydanın müddəalarına riayyət etmək şərti ilə, adətən bu malların 
qablaşdırılması üçün istifadə olduğu halda onlarda yerləşdirilmiş mallarla birlikdə təqdim olunmuş 
qablaşdırma materialı və tara ilə birlikdə sinifləşdirilməlidir. Lakin, belə qablaşdırma materialı və 
ya tara açıq-aydın təkrar istifadə üçün yararlı olduqda bu müddəanın tətbiqi mütləq deyil. 

6. Hüquqi məqsədlər üçün mal mövqelərin yarımmövqelərində malların sinifləşdirilməsi 
yarımmövqelərin adları və yarımmövqelərə dair qeydlərə, həmçinin, mutatis mutantis, yalnız bir 
səviyyədə olan yarımmövqelər müqayisəli olması şərti ilə, yuxarıda göstərilən Qaydalara müvafiq 
həyata keçirilməlidir. Kontekstə başqa şərt qoyulmadığı halda bu Qaydanın məqsədləri üçün 
bölmələrə və qruplara dair müvafiq qeydlər də tətbiq oluna bilər. 
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YEYİNTİ MƏHSULLARININ İDXALI, İXRACI VƏ İSTEHSAL POTENSİALI 

Məqalədə illər üzrə (2010-2016) kənd təsərrüfatı bitkiləri üçün əkin sahələrinin, adambaşına 
düşən yararlı torpaq sahələrinin, habelə idxal, ixrac əməliyyatları ilə əlaqədar onların dəyər 
xarakteristikalarının təhlili verilir. Bu məqsədlə ixrac potensialı qiymətləndirilmişdir. 
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İMPORT, EXPORT AND PRODUCTİON POTENTİAL  

OF FOOD PRODUCTS 
The article contains analysis of data with regard to sown area and regions suitable for sowing 

per head for the period since 2010 till 2016. Their cost parametres are investigated in connection 

with export\import operations. The evaluation of food products export potential is done. 

Key words: foodstuffs, livestock, plant growing, sowing areas, agriculture, security, export po-

tential. 

 
Aqrar istehsal və resurs potensialının əsas təşkiledicilərindən biri torpaq resursudur. Bu 

resursun vəziyyətinin öyrənilməsi və istifadə səviyyəsinin qiymətləndirilməsi, torpaqların 
münbitliyinin qorunması və bərpasının maliyyələşmə mənbələrinin müəyyənləşdirilməsi, haqqında 
danışılan potensialın təşəkkülünün institutsional, hüquqi, iqtisadi və ekoloji mühitinin səciyyəsi 
baxımından aktual məsələlərdəndir. 

Bununla əlaqədar aqrar istehsal və resurs potensialından istifadənin hüquqi bazasının 
möhkəmlənməsi ölkədə idxalın əvəzlənməsi və ixracyönümlü fəaliyyətinin məhsul istehsalı 
stimullaşdırılması həlledici rola malikdir. 

Yeni əsrin ilk 20 illiyində kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan torpaq sahələri ölkənin ümumi 
torpaq fondunun 55%-ə qədərini təşkil etmişdir (. 2016-cı ildə kənd təsərrüfatına yararlı torpaq 
sahələri 4566.8 min hektar olmuşdur. Əhali artımı isə son qırx ildə adambaşına düşən kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsinin azalmasını şərtləndirmişdir. Belə ki, son məlumatlara görə 
respublikamızda adambaşına düşən kənd təsərrüfatına yararlı torpaq sahəsi 0.52 hektardır ki, bu da 
son qırx ildə əhəmiyyətli azlama deməkdir. Ölkə əhalisinin hər bir nəfərinə orta hesabla düşən əkin 
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sahəsi 0.2 hektardır. Müstəqilliyimizin ilk illərində kənd təsərrüfatında çalışanların xüsusi çəkisi bir 
qədər aşağı düşmüş, 1996-2010-cu illərdən başqa sözlə torpaq islahatları başladıqdan sonra isə bu 
göstərici hiss olunacaq dərəcədə yüksəlmişdir (cədvəl 1). 

Cədvəl üzrə şərh göstərir ki, baxılan dövrdə çox illik əkmələrin sahəsi 4,1% azalmışdır və bu 
təəssüf ki, əsasən bar verən bağlar hesabına baş vermişdir. 90-cı illərdə çox illik əkmələrin mənfi 
dinamikasının zəifləməsinə, bəzi yerlərdə yeni bağların salınmasına baxmayaraq kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaq sahələrində meyvə və üzüm bağlarının xüsusi çəkisi artmamışdır. Başqa sözlə, bu 
rəqəm 2000-ci ildəki 5.0%-dən, 2010-cu ildəki 4.6%-ə enmişdir (7). 

Məlumdur ki, dünyada mövcud olan torpaq-iqlim şəraitinin doqquzu Azərbaycandadır. Elə bu 
baxımdan da Azərbaycanın əksər regionları suvarma əkinçilyi tələb edir. Bununla belə, son illərin 
məlumatlarına görə kənd təsərrüftaına yararlı torpaq sahələrinin yalnız üçdə biri suvarılma altında 
olan torpaqlardır lakin torpaq islahatı başlayandan sonra keçən dövr ərzində suvarılan kənd 
təsərrüfatına yararlı torpaq sahələri 1,4% yəni 19,9 azalmışdır (Cədvəl 2). 

 

Cədvəl 1.  
Kənd təsərrüfatı üçün yararlı əkin sahələrinin illər üzrə artım dinamikası (min ha). 
 
 2000 2005 2010 2015 

Kənd 

təsərrüfatına 
yararlı sahə 

4740,4 4758,6 4766,8 4779,8 

Əkin yeri 1766,8 1797,6 1842,7 1888,6 

Çox illik 

əkmələr 
236,8 221,5 227,4 236,7 

Biçənək və 

otlaqlar 
2678 2693,9 2655,3 2685,5 

Adambaşına 
kənd 

təsərrüfatın 
yararlı sahə 

0,59 0,55 0,52 0,50 

Adambaşına 
əkin yeri 

0,22 0,21 0,20 0,22 

 

Cədvəldən göründüyü kimi 2015-ci ildə əkin sahəsi dominantlıq edərək artmışdır. 
 

Cədvəl 2. Suvarma altında olan torpaqların əkin sahələri (min ha). 
 2000 2005 2010 2015 

Kənd 

təsərrüfatına 
yararlı sahələr 

1423 1429,1 1421,4 1425,7 

O cümlədən 

əkin yeri 
1176,5 1203,4 1200,1 1216,2 

Çox illik 

əkmələr 
173,6 156,6 157,7 175,3 
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Cədvəldən göründüyü kimi əkin sahəsi üzrə nisbi artım 2013-cü ilə təsadüf etməklə 1684,3 
min. ha. Olmuşdur. 

Respublikanın kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarında suvarılan sahələrin payı 2015-ci ilə 
qədər 30%-i əhəmiyyətli dərəcədə ötməmişdir. Qeyd olunan dövrdə, orta hesabla əkin sahələrinin 
66%-i suvarılmışdır. Təhlil dövründə çox illik əkmələrin ümumilikdə suvarılan kənd təsərrüfatına 
yararlı torpaq sahələrində xüsusi çəkisi 71% ətrafında olmuşdur (8). 

İndi isə bitkilərin əkin sahələrinin statistikasına baxaq. Bütün təsərrüfat kateqoriyalarında taxıl 
əkini sahələrinin payı əhəmiyyətli intervalda dəyişmişdir ( müstəqilliyin ilk illərində azalmış, 2008-

2009-cu illərdən etibarən isə artmağa başlamışdır) . Bitkilərin əkin sahələri cədvəl 3-də 
göstərilmişdir 

 

Cədvəl 3 (min ha). 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kənd təsərrüfatı 
bitkilərinin əkin 

sahəsi cəmi 

1583,9 1608,2 1647,1 1684,3 1613,2 1585,6 1629,7 

Dənli və paxlalı 
bitkilərin əkin 

sahələri 

968 967,3 1031,4 1074,1 1001,4 952,1 997,5 

Ərzaqlıq bostan 
bitkilərinin əkin 

sahəsi 

31,9 33,2 30 28,5 28 27,8 26,4 

Tərəvəzin əkin 

sahəsi 
2,3 2,2 1,8 1,7 1,7 2 1,9 

Meyvə və 

giləmeyvənin 

əkin sahəsi 

120,1 124,4 127 127,9 132,6 135,9 159,6 

Çayın əkin sahəsi 0,4 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 

Yem bitkilərinin 

əkin sahəsi 
371 386,6 379,1 383,8 394,4 414,7 381,7 

 

Yeyinti məhsullar ayrılıqda baxsaq kartof istehsalı bu məhsula olan təlabatın yerli istehsal 
hesabına ödənilməsinə imkan verir. 2016-cı ildə 62,5 min ha kartof əkilmişdir ki, bu, 2010-cu ildən 
3 min ha az olmasına baxmayaraq 90-cı illərə nisbətən dəfələrlə çoxdur (6). Əkin sahələrində 
kartofun xüsusi çəkisi son illərdə cüzi tərəddüdlərlə, demək olar ki, stabil qalmışdır. 

Tarixən geniş ixracat imkanları olan tərəvəzçiliyin inkişafında son onillikdə yenidən müsbət 
dinamika əldə edilmişdir. Əhəmiyyətli miqdarda ixrac edilən müxtəlif tərəvəz növlərinin əkin 
sahələri genişlənmiş, 2016-cı ildə 2000-ci ilə nisbətən 40% artmışdır. 1990-cı ilə nisbətən isə 2 dəfə 
artmışdır. 

Yeyinti məhsullarının idxalına fnəzər salsaq görərik ki, idxal olunan məhsullar arasında ət və ət 
məhsulları, süd məhsulları böyük üstünlük təşkil edir. Azərbaycanın idxalda əsas tərəfdaş ölkələri 
bunlardır: RF, Türkiyə, Almaniya, Ukrayna, ÇXR, Böyük Britaniya, ABŞ, Finlandiya, Yaponiya və 
Qazaxısatan. Son dövrlərdə həmin ölkələrin siyahısında və idxaldakı xüsusi çəkilərində bəzi 
dəyişikliklər olsa da, sadalanan ölkələr Azərbaycanın əsas idxal tərəfdaşlarıdır. Ümumilikdə idxalın 
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üçdə biri MDB ölkələrinin payına düşür. İdxalın 60%-dən çoxu isə Avropadan həyata keçirilir. 
Cədvəl 4-də müxtəlif yeyinti məhsullarının son illərdəki idxalda ABŞ dolları ilə miqdarı 
göstərilmişdir: 

 

Cədvəl 4. İdxal olunan məhsulların dəyər xarakteristikası (min ABŞ dolları). 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ət və ət 

məhsulları 
18020,1 22511,5 15772,3 15181,4 19460,5 19858,3 38622,2 

Balıq və 

xərçəngkimilər 
4722,6 5910,5 6316,3 8299,4 8484,6 7198,2 15384,3 

Süd məhsulları, 
quş yumurtası və 

s. 

59175,2 76383,3 63705,4 64045,2 69068 57193,5 93167,2 

Yeməli meyvələr, 

qoz-fındıq 
48978,4 44948,2 33402,5 14701,4 10614,1 35413,9 72997 

Qəhvə, çay, 

ədviyyatlar 
19093,2 21395,3 17475,1 21603,6 20137,8 17414,2 48954,5 

Dənli bitkilər 315890 315378,1 373860 434614 339287 343376 345271 

Şəkər və 

şəkərdəm alınan 
qənnadı 
məmulatları 

208287 197101 202795 228972 236871 149858 187593 

Cədvəl 4-dən göründüyü istifadə etdiyimiz əksər yeyinti məhsulları çox böyük maliyyə 
vəsaitləri hesabına idxal olunur. Bəs ixracda vəziyyət necədir? Eyni məhsullar üzrə ixrac 
göstəricilərinə baxdıqda (cədvəl 5) yeyinti sənayemizin yetərsizliyi gözə çarpır: 

 

Cədvəl 5. İxrac olunan məhsulların dəyər xarakteristikası (min ABŞ doları) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ət və ət 

məhsulları 
75,2 43,9 0 0 172,4 20 57,4 

Balıq və 

xərçəngkimilər 
287,8 64,9 0 24 0 0 158,2 

Süd məhsulları 
və s. 

45,9 15,1 375,9 1237,8 2215,8 1579,2 2818,7 

Yeməli 

meyvələr, qoz-

fındıq 

112484 152965 207986 173508 192165 220247 243755 

Dənli bitkilər 174,7 34,5 24,5 10,6 20,5 61,3 2617 

 

Göstəricilər idxala nisbətən daha zəif olsa da son 2 ildə aparılan islahatlar nəticəsində 
Azərbaycan tərəvəzinin ənənəvi olaraq satıldığı RF və Ukrayna bazarlarında, sistemli şəkildə və 
müasir texnologiya əsasında öz mövqeyini bərpa etməsi təqdirəlayiq haldır. Belə ki, ölkələr üzrə 
Azərbaycandan təzə meyvə ixracının coğrafiyası daha genişdir. Bura MDB ölkələri ilə yanaşı, 
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Qərbi və Şərqi Avropa ölkələri də daxildir. Almaniya, İtaliya və Polşa təzə meyvə ixracında 
Azərbaycanın daimi tərəfdaşlarına çevrilmişdir. Ölkəmizdə istehsal olunan təzə meyvələrin böyük 
hissəsi isə RF-na və Ukraynaya ixrac edilir. 

Göstəricilər üzrə müqayisəli tədqiq göstərir ki, idxal və ixrac olunan kənd təsərrüfatı 
məhsullarının 4 və 5 saylı cədvəldəki daxili bazarda yeyinti məhsullarına olan təlabat əsasən idxal 
olunan məhsullar hesabına ödəyirik, bu da özlüyündə xeyli miqdarda maliyyə vəsaitinin səfərbər 
olmasını doğurur. Xüsusuilə xərclərimizin 2015-2016cı illərdən sonra dəfələrlə artmasının əsas 
səbəbi həmin illərdə ölkə ərazisində baş vermiş devalvasiya, neftin qiymətinin enməsi və nəticədə 
xərclərimizin dəfələrlə artması iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirir. Bəs inkişaf etmiş ölkə olmaq 
üçün əsas şərtlərdən biri olan ərzaq təhlükəsizliyini necə təmin etməliyik? 

Ərzaq məhsullarının xarici ticarətinin tənzimlənməsi sistemində əhatə olunan göstəricilər 
sırasında, ilk növbədə ərzaq təhlükəsizliyinin və gömrük müdafisəsinin səviyyələri nəzərdən 
keçirilməlidir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına subsidiyalar və daxili istehsalçıların rəqabət 
qabiliyyətininin dəstəklənməsi arasında nisbətlər ərzaq təhlükəsizliyini xarakterizə edən göstəricilər 
sırasında xüsusi diqqətə layiqdir. 

İnkişaf səviyyəsi yüksəldikcə hər bir ölkə, ərzaq təhlükəsizliyi məsələlərinə daha çox vəsait 
sərf edir və idxal olunan ərzaq məhsullarının keyfiyyətinə nəzarəti gücləndirir. Bu ölkəmizdə milli 
aqrar inkişaf strategiyasında bu meyillər prioritet səviyyəsinə qaldırılmaqdadır. Belə vəziyyəti 
şərtləndirən ilkin səbəblər – dünya ərzaq bazarında rəqabət mühitinin deformasiyası, keyfiyyətə 
nəzarət sistemində diskriminasiya elementlərinin aşkar edilməsi və s. Dünya bazarında mövqe 
qazanmaq istəyən ölkə məhsulun aşağıdakı göstəriciləri üzrə zəruri səviyyəni əldə etməlidir: 
məhsulun faydalılığı və insanların gündəlik təlabatını ödəmək qabiliyyəti, kənd təsərrüfatı və ərzaq 
koıöleksinə birbaşa aidiyyatı olan sahələrin ərzaq məhsulları istehsalına məsrəflər və əldə etdikləri 
gəlirlər arasında işgüzar fəallığı motivasiya edən nisbətin təminatı, keyfiyyət göstəricilərinin insan 

ekologiyasının ən ciddi tələbləri səviyyəsinə qaldırılması (9) . 

Bəs ixrac necə stimullaşdırılmalıdır? Ərzaq məhsulları istehsalının stimullaşdırılması üçün 
tətbiq edilən üsul vasitələr qismində: innovasiya iştirak bazarının fəallığının stimullaşdırılması, 
kənd təsərrüfatına və aqroemal müəssisələrinə vergi güzəştləri və tətilləri, güzəştli kreditləşmə, 
aqrar istehsalçılara dövlət sifarişi, zərərin və bəzi borcların silinməsi və s. İxracın stimullaşdırılması 
üçün görülən tədbirlər sistemində yerli istehsalçıların məsrəflərinin, xüsusilə onun subyektiv 
amillərlə şərtlənən hissəsinin azaldılması üçün görülən tənzimləyici tədbirlər diqqət mərkəzində 
olmalıdır. Düzdür, ərzaq məhsulunun xarici bazara çıxarılması üçün istehsalçıya göstərilən maliyyə 
yardımı kimi ixracın subsidiyalaşdırılması və idxalın əvəz edilməsinə subsidiyalar beynəlxalq 
ticarətin liberallaşdırılmasına əks proseslər hesab olunur, bununla belə, ərzaq təhlükəsizliyinin 
təminatı baxımından hər bir ölkə idxalı əvəzləyən yerli istehsalı dəstəkləməkdə maraqlıdır. 

Təbii ki, mövzu kənd təsərrüfatının stimüllaşdırılmasıdırsa aqrolizinqi də mütləq qeyd etmək 
lazımdır. Aqrolizinqin inkişaf səviyyəsi kənd təsərrüfatının istehsal potensialının 
səciyyələndirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətli göstəricidir. Aqrar islahatların hazırki 
mərhələsində aqrolizinqin inkişafı məsələləri diqqət mərkəzindədir. Belə ki, aqrolizinqə görə ilkin 
ödəniş azaldılmış, bir sıra hallarda kənd təsərrüfatı istehsalçıları üçün maşın və avadanlıqlar 
satışında ciddi güzəştlər nəzərdə tutulmuşdur. 

Son olaraq, ərzaq məhsulları xarici ticarətinin tənzimlənməsinin tarif və qeyri-tarif 

metodlarının üzvi vəhdəti təmin edilməlidir. Bu vəhdət, əsas etibarı ilə zaman-məkan 
xüsusiyyətləri, aqrar sahənin inkişaf səviyyəsi, müvafiq potensialın reallaşması imkanları və amillər 
nəzərə alınmaqla qərar qəbulu prosesində reallaşdırılmalıdır. 
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Məqalədə milli valyuta kursunu ekonometrik modelinin formalaşması məsələləri araşdırılır, 
milli valyuta kursuna təsir edən faktorların müəyyən edilməsi və statistik təhlili məsələlərinə 
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The article examines the econometric modeling of the national currency exchange rate, deter-
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Müasir dövrdə qloballaşma, dövlətlərarası inteqrasiya prosesləri, beynəlxalq logistika, 
dövlətlərin yüksək iqtisadi inkişaf templəri, müasir texnologiyaların sürətli inkişafı və iqtisadi, 
sosial, siyasi proseslərə müdaxilə həcminin durmadan artması və s. dünya iqtisadiyyatinin inkişafını 
müəyyən edən əsas faktorlardır. Bu surətli, eyni zamanda mürəkkəb və qarışıq proseslərdə milli 
iqtisadiyyatın inkişaf dinamikasında valyuta kurslarının rolu daha da artır, makroiqtisadi 
göstəricilərə təsiri və qarşılıqlı asılılığı daha da qabarıq formada dövlətin iqtisadi tənzimləmə 
siyasətində ön plana çəkilir. 

Valyuta kursunun dinamikası və səviyyəsi bir çox makroiqtisadi göstəricilərə əhəmiyyətli 
dərəcədə təsir edir [1,4]. Valyuta kursunun makroiqtisadi göstəricilərə təsiri onun mühüm iqtisadi 
instrument kimi formalaşmasını və makroiqtisadi tənzimləmədə rolunu müəyyən edir. 

Valyuta kursunun dəyişməsi import və eksport göstəricilərini dəyişir. İlk növbədə kursun 
zəifləməsi və ya devalvasiyası nəticəsində ölkədə qiymətlər səviyyəsi dəyişir, çünki ölkəyə daxil 
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olan import mallarının qiyməti milli valyutada qalxır. Həmçinin, eksport məhsullarının həcmi də bu 
təsiri özündə əks etdirir. Bu halda əks effektlər daha tez özünü biruzə verir. Belə ki, ekspert 
məhsullarının həcmi ən azı qiyməti qalxdığına görə azala bilər və ya eksport məhsullarının 
qiymətləri satıcılıq qabiliyyəti zəiflədiyindən, dünya iqtisadi böhranlarının təsiri nəticəsində və s. 
səbəblərdən məcburən əvvəlki səviyyədə saxlanıla bilər. 

Yüksək inkişaf templəri şəraitində dövlətin daxili bazarlarında qiymətlər çox qısa zamanda 
valyuta kursunun variasiyasına uyğun olaraq dəyişir. Valyuta kursunun dəyişməsi eksport hesabına 
ölkəyə daxil olan gəlirlərin, deməli, ÜDM-in həcminə də əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Bu da bir 
tərəfdən eksportu artırmaq üçün ölkədə istehsal sahələrini genişləndirmək üçün stimul yaradır, digər 
tərəfdən də importa olan tələbin həcmini azaltmağa sabəb olur. Ölkədə istehsal sahələrinin artması 
eksportun həcmini yerli və beynəlxalq səviyyədə əhəmiyyətli məhsulların istehsalı hesabına 
artırmaqla yanaşı, həm də yeni iş yerlərinin açılması, məşğulluq səviyyəsinin qalxması, stabil əmək 
haqqı, əhalinin həyat səviyyəsinin yüksəlməsi, qiymətlər səviyyəsinin tədricən aşağı düşməsi, 
maliyyə-kredit və bank sisteminin inkişafı, ölkədaxili turizmin inkişafı və s. kimi makroiqtisadi 
göstəricilər hesabına ölkədə makroiqtisadi stabilliyin əldə olunmasına aparır. 

Beləliklə, hal-hazırda dövlətin mürəkkəb, çoxşaxəli, qarşılıqlı olaraq asılı olan və bir çox 
aspektlərdə bir-birinə təsir edən iqtisadi proseslərin tənzimləməsi, makroiqtisadi göstəricilərin 
strateji olaraq idarə edilməsi, stabilliyin əldə edilməsi və qorunması prosesində vəzifələri daha da 
artır. Eyni zamanda bu proseslər elmi araşdırmaların, tədqiqatların rolunu ön plana çəkir, tətbiqi 
ekonometrik metodlardan istifadə olunaraq müəyyən nəticələrin əldə olunmasının əhəmiyyətini 
artırır. Belə ki, riyazi-statistik metodların köməyi ilə manatın valyuta kursunun çoxsaylı iqtisadi 
faktorlardan asılı olaraq həm ayrı, həm də kompleks şəkildə müxtəlif xarakteristikalarının, dəyişmə 
və inkişaf tendensiyalarının kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi və iqtisadi proseslərin idarə 
edilməsində, planlaşdırılmasında çox mühüm olan proqnoz qiymətləndirmələri aparılır. 

Bu sahədə aparılan elmi-praktiki tədqiqatları araşdırmaqla, nəzəri yanaşmalara əsaslanaraq, 
həmçinin mütəxəssislərin, ekspert və analitiklərin qənaətlərini nəzərə almaqla müəyyən 
araşdırmalar aparmışıq. Belə ki, [2]-də Azərbaycanda monetar sistemin əsas göstəricilərindən asılı 
olaraq azərbaycan manatının mübadilə kursunun dəyişmə tendensiyasını xakakterizə edən 
ekonometrik model qurulmuş, modelin adekvatlığını təsdiq edən təhlil işi aparılmışdır. Tədqiqat 
işində asılı və asılı olmayan parametrlər arasında münasibətləri izah edən xarakteristikaların 
kəmiyyət qiymətləndirmələri aparılmış, müəyyən olunmuşdur ki, manatın kursunun dəyişməsi pul 
kutləsi aqreqatları və faiz dərəcəsi göstəricilərinə qarşı çox həssasdır, yəni bu faktorlar 99% manatın 
kursunun dinamikasına təsir edir. Xüsusilə, M2 aqreqatının (dövriyyədə olan pul kütləsi, manatla 
tələb olunanadək və müddətli əmanət və depozitlər) manatın kursuna təsirinin müəyyən 
olunmasında önəmli olan b=-5,8 reqressiya əmsalı diqqəti cəlb edir. Belə ki, nəticə və izahedici 
faktorlar arasında münasibətləri izah edən elastiklik əmsalı reqressiya əmsalının baxılan 

qiymətləndirmədə rolunu aşağıdakı formul ilə ifadə edir: y

x
bE i

i . Reqressiya əmsalı mənfi 

işarəli olduğuna görə M2-nin artımı valyuta kursunu elastiklik əmsalına müvafiq həcmdə azaldır, 
azalması isə əksinə artırır. Bu göstəricinin 2015-ci ildə azərbaycan manatının devalvasiyası 
proseslərinə həssas reaksiya göstərməsi yuxarıda deyilənləri təsdiqləyir (bax şəkil 1). 
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Şəkil 1. M2 pul aqreqatının dinamikası(mln.manat) 

 
Mənbə: müəllif işi 
 
Həmçinin, [3]-də valyuta kursunun ticarət balansı, ÜDM, inflyasiya templəri, büdcə kəsiri kimi 

makroiqtisadi göstəricilər arasındakı qarşılıqlı asılılıq münasibətlərini bu göstəricilərin hərəkət 
dinamikasından asılı olaraq valyuta kursunun dəyişməsinin araşdırması məqsədilə apardığımız 
tədqiqat işlərində manatın valyuta kursunun inflyasiya tempi, ticarət balansı, ÜDM, büdcə kəsiri 
kimi makroiqtisadi göstəricilərlə qarşılıqlı asılılığının forma və istiqaməti həm hər faktor üçün ayrı-
ayrı, həm də çoxölşülü reqressiya modeli formasında müəyyən olunmuş və kəmiyyətcə 
qiymətləndirilmışdir. Modelə daxil edilmiş asılı olmayan dəyişənlər valyuta kursunun dəyişməsini 
85% izah etdiyinə görə və həmçinin, digər adekvatlıq göstəricilərinə görə qurduğumuz model 
adekvat hesab oluna bilər. 

Azərbaycan timsalında baxılan məsələni tədqiq edərək bu göstəricilərin qarşılıqlı olaraq bir-
birilərinə nə qədər həssas olduqları ekonometrik metodlarla qiymətləndirilmışdir. Göstəricilər 
arasında asılılığın sıxlığını və istiqamətini müəyyən etmək üçün korrelyasiya əmsalları 
hesablanmışdır: 

69090890150 ,r;,r;,r;,r BKVKUDMVKTBVKITVK   

Göründüyü kimi, korrelyasiya əmsallarının hamısı “mənfi” işarəlidir. Bu isə müvafiq 
göstəricilər arasında tərs asılılığı ifadə edir. Həqiqətən, qiymətlər səviyyəsinin qalxması, milli 
valyutanın dəyərdən düşməsi bir çox makro göstəricilərlə yanaşı araşdırılan faktorlara təsir edərək 
onları zəiflədir, aşağı salır. Göründüyü kimi manatın valyuta kursunun ticarət balansı və ÜDM 
arasında asılılıq daha güclüdür və hətta “sıx” asılılıq səviyyəsində qiymətləndirilir. Valyuta kursu 
ilə büdcə kəsiri arasında asılılıq orta səviyyədə, faizlə ifadə olunmuş inflyasiya tempi ilə isə 
nisbətən “zəif” dəyərləndirilə bilər. Qeyd edək ki, hesablamar üçün istifadə olunan statistik 
məlumatlar rəsmi mənbələrdən [5, 6] əldə edilərək 1995-2016-cı illəri əhatə etmişdir. 

Makroiqtisadi göstəricilər arasında asılılığın qiymətləndirilməsi üçün başqa metodlara da 
müraciət etmək olar. Bunlardan daha sadəsi, bizim araşdırdığımız sahəyə uyğun olan ticarət balansı 
ilə valyuta kursunun dəyişməsi arasında asılılğı ifadə edən Marşall-Lerner şərtidir: 

)1( 21  ii ccmETB
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TB -ticarət balansının dəyişməsi; 
m - devalvasiyanın %-lə həcmi; 
E - xarici valyuta ilə eksportun həcmi; 

ic1 -devalvasiya aparılan ölkədə import məhsullarına tələbin elastikliyi; 

ic2 -partnyor ölkələrdə devalvasiya aparılan ölkədən olan import məhsullarına tələbin elastikliyi 
 

Marşall-Lerner şərtindən görünür ki, devalvasiyanın ticarət balansına müsbət təsiri ölkədə 
importa tələbin və partnyor ölkədə bu ölkədən olan importa tələbin elastiklik göstəricilərinin 
cəminin vahiddən böyük olması halında baş verə bilər. 

Bu metod ilə qiymətləndirmə ticarət balansının balanslı olması, yəni eksport və import 
həcminin bərabər olması, devalvasiya aparılan və partnyor ölkələrdə tələbin elastikliyinin yüksək 
olması, devalvasiya həcminin yüksək olmaması şərtləri ilə tətbiq olunarsa alınan nəticələr daha 
effektiv olar. 

Beləliklə, qurduğumuz çoxölçülü xətti reqressiya modeli, aldığımız nəticələr faiz dərəcəsi və 
pul kütləsinin mühüm aqreqatlarından asılı olaraq manatın kursunun proqnozlaşdırılmasında 
istifadə oluna bilər. Hesab edirik ki, apardığımız tədqiqat işi maliyyə-iqtisadi sistemin və onun əsas 
obyektlərinin fəaliyyət mexanizmlərinin araşdırılması və idarə olunmasında, inkişaf dinamikasının 
planlaşdırılması və proqnozlaşdırılmasında və manatın kursunun tənzimlənməsində əhəmiyyətli 
analitik hesablamalar kimi dəyərləndirilə bilər. 

Gələcək tədqiqatlarımızda aldığımız modellərin effektivliyinin qiymətləndirilməsini və 
aldığımız modellərin adekvatlıq göstəricilərinin yüksəldilməsinə xidmət edən tədqiqat işlərinin 
davam etdirilməsini, hansı modelin hansı situasiyada daha səmərəli olmasının müəyyən olunmasını, 
son zamanlar ekonometrik tədqiqatlarda populyar olan müasir test və meyarların yoxlanılmasını, 
xüsusilə, faktor analizi apararaq səbəb-nəticə asılılıqlarını müəyyən edən Qrencer testinin 
aparılmasını, zaman sıralarının stasionarlığını müəyyən edən hipotezlərin yoxlanılmasını nəzərdə 
tuturuq. 
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QLOBAL İNSAN KAPİTALI: PROBLEMLƏR VƏ PERSPEKTİVLƏR 

Məqalədə qlobal insan kapitalı və onun elementləri araşdırılmış, müasir cəmiyyətdə insan 
kapitalının yeni prioritetləri müəyyənləşdirilmişdir. Müasir şəraitdə iqtisadi artımın elmi və 
texnoloji inkişaf və istehsalın əsas faktorlarının intellektuallaşdırılması ilə müəyyən olunduğu qeyd 
edilmiş, intellektual kapitalın yaranma mərhələləri verilmişdir. İnsan kapitalına dair iqtisadçıların 
fikirləri göstərilmişdir. Eyni zamanda, biliklər iqtisadiyyatı, onun əsas komponentləri araşdırılmış 
və biliklər iqtisadiyyatının təhsilə olan əsas tələbləri verilmişdir. İnsan Kapitalı İndeksi anlayışına 
aydınlıq gətirilmiş və onun qiymətləndirilməsi meyarları göstərilmişdir. Azərbaycanda qlobal insan 
kapitalı sahəsində görülən işlər araşdırılmış, bu sahədə problemlər aşkarlanmış və bir sıra təkliflər 
irəli sürülmüşdür. 

Açar sözlər: insan kapitalı, insan resursları, biliklər iqtisadiyyatı, əmək bazarı, iqtisadi inkişaf, 
informasiya iqtisadiyyatı, intellektual iqtisadiyyat, bilik məhsulları, İnsan Kapitalı İndeksi 
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GLOBAL HUMAN CAPITAL: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

The article examines global human capital and its elements, defines new priorities for human 

capital in modern society. It is noted that in modern conditions, economic growth is determined by 

the intellectualization of the main factors of scientific and technological development and produc-

tion, the intellectual stages of capital development are presented. The views of economists on hu-

man capital are presented. The knowledge economy, its key components and the basic requirements 

of the knowledge economy for education have also been studied. The definitions of the "human 
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capital index" have been introduced, and the criteria for its evaluation are shown. The work done in 

the field of global human capital in Azerbaijan was investigated, problems in this area were identi-

fied, and a number of proposals were put forward. 

Keywords: human capital, human resources, knowledge economy, labor market, economic de-

velopment, information economy, intellectual economy, products of knowledge, Human Capital 

Index 

 

Giriş 
XXI əsr – elm və yüksək texnologiyalar əsri, çox dərin beynəlxalq texnoloji rəqabət əsridir. 

Əksər dünya ölkələri elmi-texniki potensialın gücləndirilməsinə, yüksək texnologiyaya 
investisiyaların artırılmasına, beynəlxalq texnoloji mübadilədə iştiraka, elmi və texnoloji inkişaf 
templərinin sürətləndirilməsinə maksimum səy göstərirlər. 

V.V.Qluxova görə, elmi və texnoloji inqilabın inkişafında üç mərhələ fərqləndirilir. Birinci 
mərhələdə (40-50-ci illər) məqsəd silahların yaradılmasından, hərbi texniki üstünlüyün təmin 

olunmasından ibarət idi. İkinci mərhələdə (60-80-ci illər) məqsəd sabit bir iqtisadiyyat təmin etmək, 
əsas sahələrin qlobal rəqabət qabiliyyətinin artırılması idi. Üçüncü, hazırkı mərhələnin məqsədi 
informasiya xidmətləri istiqamətində elmi və texniki siyasətin prioritetlərinin dəyişikliyini tələb 
edən sosial-iqtisadi vəzifələrin həll olunması, tibbi, ekoloji və davamlı artımın digər aspektləri və 
həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir [18, 8-9]. 

İqtisadiyyatın inkişafında insanın rolu daha düzgün başa düşüldükcə, onun tədqiq edilib 
öyrənilməsi zərurəti də get-gedə daha anlamlı olmuş, həmçinin bu sahədə aparılan tədqiqatların 
əhatə dairəsi və intensivliyi artmışdır. 

Bu baxımdan son illər insan inkişafı ilə bağlı tədqiqatların aparılması daha da genişlənmişdir. 
Belə ki, baş verən köklü iqtisadi-siyasi dəyişikliklər şəraitində insan kapitalının inkişaf etdirilməsi 
və bu kapitaldan səmərəli istifadə edilməsi mühüm əhəmiyət kəsb edir. Çünki burada məqsəd sosial 
proseslərin inkişafına təsir edən amilləri aşkara çıxarmaq, meydana çıxa bilən və mümkün olan 
bütün sosial nəticələrin dövlət səviyyəsində həll edilməsi vəziyyətini qiymətləndirən prosesin 
inkişaf meyillərinə fəal təsir göstərməkdən ibarətdir. Başqa sözlə desək, insan kapitalının inkişafı və 
ondan səmərəli istifadə olunması dövlətin fəal siyasətinin mühüm istiqamətlərindən birini təşkil edir 
[1, 5]. 

 

İnsan kapitalı 
İnkişafın iqtisadi nəzəriyyələri ilə insan inkişafı konsepsiyası arasında körpü rolunu oynayan 

ən əhəmiyyətli nəzəriyyə insan kapitalı nəzəriyyəsidir. 

“İnsan kapitalı” anlayışı bu və ya digər formada iqtisadi nəzəriyyədə hələ Adam Smitin 

dövründən məlum olsa da, XX əsrdə insan kapitalı nəzəriyyəsinin inkişafı amerikalı iqtisadçı-alim 

Teodor Şultsun adı ilə bağlanır. O, əmək məhsuldarlığının artmasının səbəb və amillərinin təhlilinə 

həsr olunmuş araşdırmalarında bir “qalıq amili” üzə çıxarmış və sonrakı əsərlərində [11, 13] onu 

insanın əldə etdiyi və təkmilləşdirdiyi əmək qabiliyyəti kimi müəyyən etmişdir. İqtisadi artımın 
yeni amillərinin axtarışı zamanı Şults müşahidə etmişdir ki, məhz təhsil insanı sadə icraçıdan 
yaradıcı işçiyə çevirir, vəziyyəti təhlil etməyə, istehsal problemlərinin optimal həlli yollarını 
axtarmağa vadar edir. Məhz “insan kapitalına” sərmayə və insan əməyinin dəyərinə verilən yüksək 

qiymət iqtisadiyyatda yeniləşmələrin, iqtisadi və hüquqi institutların modernizasiyasının mühüm 
amilləri olmuşdur. 

İnsan kapitalı – şəxsiyyətin, iqtisadiyyatın, cəmiyyətin və dövlətçiliyin inkişafının intensiv 



416 
 

sosial-iqtisadi faktorudur. İnsan kapitalı – təhsilə və ixtisas hazırlığına qoyulmuş kapital, texniki 
bilik və bacarıqlar ehtiyatı formalaşdırılmasını nəzərdə tutur. 

İnsan kapitalı konsepsiyasının genişlənməsində əhəmiyyətli töhfəsi olmuş Geri Bekker özünün 
əsərində insan kapitalına qoyulan sərmayələrə təkcə təhsil xərclərini deyil, səhiyyəyə, 

informasiyaya, iş axtarılmasına, uşaqların tərbiyəsinə və sair sahələrə sərf olunan xərcləri, yəni 

insanın məhsuldarlıq qüvvəsini artıran hər hansı məsrəfləri də aid edirdi [6]. 

Ümumiyyətlə, insan kapitalı iqtisadi dəyərin yaradılması məqsədilə əmək fəaliyyətini yerinə 

yetirmək qabiliyyətində cəmləşmiş səriştələrin, biliklərin, sosial atributların, eləcə də yaradıcı 
təxəyyül kimi fərdi keyfiyyətlərin məcmusu kimi qəbul edilir [7, 35-37]. 

Dünya təsərrüfatı yarımsistemlərinin iqtisadi fəaliyyətinin öyrənilməsi göstərir ki, son 
onilliklərdə biliyə, insanın hərtərəfli inkişafına diqqət artmışdır. Xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrdə 
bu məsələ daha qabarıq şəkildə həll olunmaqdadır. Bu gün ABŞ kimi nəhəng bir dövlətin ÜDM–nin 

20%-dən çoxu elmtutumlu məhsullar hesab edilən informasiya, onun texnologiyası, kompüter, 
elektronika kimi məhsulların payına düşür. ABŞ, Yaponiya, Almaniya və s. bu kimi inkişaf etmiş 
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, insanın inkişafına, beyinlərin məhsulunun istifadəsinə yönəldilən 
kapital xərclərinin səmərəsi digər ənənəvi istiqamətlərə yönəldilən kapitalın səmərəliliyindən qat-
qat yüksək olur. Bu gün dünya iqtisadiyyatının liderlərindən biri olan Yaponiya kimi bir dövlətin 
əldə etdiyi müvəffəqiyyətlər əslində biliyə, insan zəkasına verilən düzgün qiymətin nəticəsidir. 
Bilik ən sərfəli və ən çox səmərə verən resursdur. İkinci Dünya Müharibəsində bir çox mənfi 
təsirlərə məruz qalan, torpağında nüvə silahı partladılan, 1945-1953-cü illərdə kənar qüvvələr 
tərəfindən idarə olunan Yaponiya müstəqillik əldə etdikdən sonra iqtisadiyyatın inkişafını biliyə, 
insan amilinə bağladı və hamıya məlum dünya miqyaslı inkişafa nail oldu. 

İnsan kapitalının keyfiyyətindəki artım yalnız təhsillə deyil, bu istiqamətə yönəldilən bütün 

xidmətlərin məcmusu ilə əlaqədardır. Belə ki, səhiyyə, aktiv əhalinin payı, beyin köçü və s. kimi 

ünsürlər də insan kapitalına təsir edən amillər arasında yer alır. 
Bir ölkədə iqtisadi artımla insan kapitalı arasında funksional bir münasibət, paralel bir əlaqənin 

mövcudluğu bir çox tədqiqatda ortaya qoyulmuşdur. Muşkin (1962) apardığı empirik tədqiqatda 
iqtisadi inkişaf prossesində təhsil və səhiyyə sahəsinə eyni müddət aralığında qoyulan 
investisiyaların müsbət təsirlərini ortaya qoymuşdur [25, 129-157]. Bu çərçivədə sağlam və təhsilli 
fərdlərin cəmiyyətdə istehsalçı və istehlakçı olaraq daha rasional davrandıqları təsbit edilmişdir. 
Ümumilikdə təhsil iqtisadi inkişafda mühüm bir faktor olmaqla bərabər, Yaponiya və Almaniya 
nümunəsində olduğu kimi, inkişaf etdirilmiş insan kapitalına malik ölkələrin daha sürətli bir inkişaf 
trendinə girdiyi inkar edilməyən bir reallıqdır. Eyni şəkildə “Asiya Pələngləri” adlandırılan Tailand 
və C.Koreya kimi dövlətlər də davamlı şəkildə insan kapitalının inkişafına yönəlik siyasət 
yürutməklə bugünkü səviyyəyə gəlmişdir. 

Digər tərəfdən Barro (1993) kimi iqtisadçılara görə, insan kapitalı baxımından güclü olan 
ölkələr texnologiyadan daha səmərəli şəkildə istifadə etməklə məcmu istehsal amili səmərəliliyini 
daha çox artıraraq iqtisadi artımı sürətləndirə bilər. Bu artımla əldə olunan gəlir artımı hökümət 
tərəfindən təhsil, səhiyyə, mənzil təminatı, yoxsulluğa qarşı mübarizə, regional disbalansla 
mübarizə kimi sahələrə yönləndirilirsə, bu halda insan kapitalının səviyyəsi daha da artacaqdır [26, 
12-17]. 

Heç də təsadüfü deyil ki, amerika ekspertləri R. Lukas və P.Romer özlərinin iqtisadi inkişafın 
endogen nəzəriyyəsində göstərirlər ki, uzun müddət ərzində əsas kapitala investisiya qoyulmadığı 
halda belə, biliklərin artımı hesabına vahid kapitala düşən məhsul buraxılışını artırmaq mümkündür 
[20, 696-715]. İqtisadçı alim M.Todaro insan inkişafında xüsusilə təhsilin əhəmiyyətini ön plana 
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çəkməklə, insan qaynaqlarının rolunun müdafiəsini “İqtisadi inkişaf” adlı kitabda göstərmişdir [21]. 
Əlbəttə, əvvəlki dövrlərdə də hər hansı iqtisadi fəaliyyət növü biliklərə əsaslanırdı, lakin indi 

istehsal prosesində fundamental dəyişikliklər baş vermişdir. Onun ayrılmaz tərkib hissəsi olan 
innovasiyalar və informasiya resursları artıq ictimai sərvətin yaradılmasında üstünlük təşkil edir. 
Biliklər getdikcə dövlətlərin davamlı inkişafının zəmanətinə çevrilmiş, biliklərin əldə edilməsi və 
tətbiqi isə ölkənin rəqabətliliyinin əsas amili olmuşdur. 1962-ci ildə amerikalı tədqiqatçı Fritz 
Maxlup [17] tərəfindən ilk dəfə elmi ədəbiyyata daxil edilmiş “biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat” və 
ya “bilik iqtisadiyyatı” anlayışını “texnoloji və elmi tərəqqinin sürətli vüsətinə töhfə verməklə əqli 
fəaliyyətə əsaslanan istehsal və xidmətlər” kimi şərh etmək olar. Bilik iqtisadiyyatının əsas 
komponentlərinə fiziki kapital və ya təbii resursların əvəzinə intellektual qabiliyyətlərə istinad 
edilməsi, həmçinin tədqiqat və sınaq laboratoriyalarından tutmuş təchizat xətlərinədək və 
istehlakçılarla ünsiyyətədək istehsal prosesinin bütün mərhələlərində yenilənmələrin davamlı 
surətdə tətbiq olunması daxildir. Bilik iqtisadiyyatı 3 bazarın – biliklər, xidmət və əmək bazarlarının 
vəhdətidir. 

Bilik iqtisadiyyatının təhsilə olan əsas tələbləri bunlardır: 
• Təhsil əldə edilməsi modellərinin individuallaşdırılması; 
`• Təhsil alanların şəxsi məsuliyyət və təşəbbüskarlığının təşviqi; 
• Yalnız dərs deyən mütəxəssisdən deyil, həm də dərsdə iştirak edən başqalarından öyrənmək; 
• Peşəkar fəaliyyətin müxtəlif sahələrində tətbiq edilə bilən universal səriştələrin inkişaf 

etdirilməsi; 
• Real həyatla bağlılıq üzərində qurulmuş holistik (hərtərəfli, çoxşaxəli) təhsil yanaşması [19]. 
Tədris proqramlarının bu tələblərə uyğun olması onların keyfiyyətinin yüksəldilməsinə 

yönəlmiş digər islahat və təşəbbüslərin də təsirliliyini artırmış olur. 
Müasir dövrdə biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın (“knowledge-based economy”) yeni 

konsepsiyası geniş yayılmaqdadır. İnformasiya texnologiyaları və kompüterləşmənin bünövrəsi 

üzərində formalaşan bu cür iqtisadi sistemin hərəkətverici qüvvəsi intellektual fəaliyyətdir ki, maddi 

nemətlərin və xidmətlərin instrumental və mexaniki istehsalını arxa plana çəkir. 

Faydalı qazıntıların axtarışı indi “ağıllı başların”, ideyaların, kəşflərin, innovasiyaların, 
konsepsiyaların “ovu” ilə əvəzlənməkdədir. Təbii olaraq, məşğulluğun strukturunda da müvafiq 
əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verir: vaxtilə sənaye sektoruna, bir qədər qabaq isə kənd təsərrüfatına 
mənsub olmuş “iqtisadiyyatın əsas məhsuldar qüvvəsi” titulu artıq əqli əməyə şamil edilir. 
Gündəmdə “informasiya cəmiyyəti”, “biliklərə əsaslanan cəmiyyət”, “informasiya iqtisadiyyatı”, 

“intellektual iqtisadiyyat”, “bilik məhsulları” kimi terminlərin tez-tez işlənməsi təsadüfi deyildir. 

Əmək-dəyər nəzəriyyəsini isə “biliklərə əsaslanan dəyər” (“knowledge-value”) nəzəriyyəsi getdikcə 

sıxışdırmaqdadır. 
Amerika Birləşmiş Ştatlarının məşhur iqtisadçı alimləri Pol A.Samuelson və Vilyam 

D.Nordahus özlərinin dərsliyində insan kapitalını “təhsil və ixtisaslı hazırlığa qoyulmuş kapital 
sayəsində işçi qüvvəsində toplanılmış texniki bilik və bacarıqlar ehtiyatı” kimi qiymətləndirmişlər 
[10]. Bununla yanaşı, həmin ölkənin Harvard Universitetinin professoru N.Qreqori Menkyu öz 
dərsliyində insan kapitalını “Təhsil və iş zamanı əldə edilən biliklər formalaşmasında insanda 
toplanmış investisiyalar” kimi dəyərləndirmişdir. 

Kugelin Human Age dövrünə görə, biznesdə liderlik uğrunda mübarizədə əsas faktor maliyyə 
resurslarına sahiblik deyil, insan kapitalına sahiblik olacaqdır [22, 89-93]. 

Biz “insan kapitalı” dedikdə, qlobal iqtisadi sistemdə dəyər yaratmağa imkan verən bilik və 
bacarıqlara malik insanları nəzərdə tuturuq [12]. Burada “Qlobal insan kapitalı haqqında indeks” 
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(gələcəkdə Hesabat) xüsusilə siyasətçilərin və biznes liderlərin ilkin (“açar”) anlayışları təyin etmək 
və praktiki alətlərlə təmin olunmasına yönəldilmişdir. 

Bu Hesabatda insan kapitalı anlayışının bir neçə konseptuallaşdırılmış və aydınlaşdırılmış 
fərqli aspektləri vardır (şəkil 1.). 

 

 
 

Şəkil 1. İnsan kapitalının elementləri 
 
Birincisi, İnsan Kapitalı İndeksi göstərir ki, dinamik varlıq kimi insanlar müvafiq bacarıqlara 

malikdir və onu zamanla inkişaf etdirirlər, bu, anadangəlmə istedad deyil. 
İkincisi, Hesabatın insan kapitalı anlayışı və İndeksin qiymətləndirmə meyarları onun üzərində 

formalaşıb ki, ölkələr uzunmüddətli insan kapitalı potensialını optimallaşdırmağa nə "ucuz işçi 
qüvvəsi" yolu ilə, nə də "ən yaxşı və ən parlaq" anlayışı və "istedad uğrunda müharibə"də 
qazanmaqla yox, dərin, müxtəlif və möhkəm bir istedad hovuzlarını və mümkün olan ən çox sayda 
insanın ixtisaslı iş yerlərində, yüksək keyfiyyətdə iştirakına imkan verən iqtisadiyyatlarında 
bacarıqlı ekosistemləri qurmaqla nail ola bilərlər. 

Üçüncüsü, yuxarıda göstərilənlər Hesabatın insan məhsuldarlığının və yaradıcılığının daxili 
dəyəri və çiçəklənən və hərtərəfli iqtisadiyyatın əsas hərəkətverici qüvvəsi olan işin gələcəyinin 
insana yönəlik bir vizionunun qəbul etdiyi bilik, bacarıq və qabiliyyətlər haqqında aydın olmayan 
fərziyyəsidir. Qısaca: insan kapitalını maksimum dərəcədə artırmaq biznes və siyasət liderləri üçün 
əsas prioritet olmalıdır [14, 13-14]. 

2013-cü il Dünya İqtisadi Forumunda insan kapitalının inkişafı üzrə İndeks tərtib olunmuşdur 
[15, 12]. Qeyd etmək lazımdır ki, insan kapitalının inkişafı İndeksi 122 ölkənin iqtisadiyyatını əhatə 
edirdi. Onun tərtib olunmasında ictimaiyyətə açıq olan mənbələrdən və inkişaf sahəsindəki 
beynəlxalq təşkilatların və ekspertlərin məlumatlarından istifadə olunmuşdur. 

2013-cü ildə insan kapitalının inkişafı üzrə dünya lider ölkələri İsveçrə, Finlandiya və 
Sinqapurdur. Bu ölkələri Niderland, İsveç, Almaniya, Norveç, Böyük Britaniya, Danimarka və 
Kanada izləyir. Bu ölkələrin hamısı birlikdə insan kapitalı rəqabətliliyi reytinqinə görə top 10-luğa 
daxil olaraq liderlik təşkil edirlər. MDB və Baltik ölkələri üzrə sıralama belə olmuşdur: Estoniya 
27-ci, Litva 34-cü, Latviya 38-ci, Qazaxıstan 45-ci, Rusiya 51-ci, Ukrayna 63-cü, Azərbaycan 64-

cü, Ermənistan 73-cü, Gürcüstan 77-ci, Moldova 83-cü, Qırğızıstan 92-ci yerləri tutmuşlar. Bundan 
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başqa, Yaponiya 15-ci, ABŞ 16-cı, Çin 43-cü, Braziliya 57-ci, Hindistan 78-ci yerdə qərarlaşmışdır. 
Siyahını Mali, Burkina Faso, Qvineya, Mavritaniya və Yəmən bağlayır. 

2015-ci il Dünya İqtisadi Forumuna nəzər salaq. İnsan kapitalının inkişafı üzrə İndeks 124 
ölkənin iqtisadiyyatını əhatə edirdi. Bu və ya digər ölkənin insan kapitalının inkişafındakı uğurlarını 
təyin edərkən 46 göstəricidən istifadə olunmuşdur və yuxarıda sadalanan 4 əsas qrupda 

cəmlənmişdir. Bu ildə insan kapitalının inkişafı üzrə dünya lideri İndeksin əsas göstəricilərinin 
yüksək olduğu Finlandiya olmuşdur. Finlandiyadan sonra ilk onluğa daxil olan ölkələr: Norveç, 
İsveçrə, Kanada, Yaponiya, İsveç, Danimarka, Niderland, Yeni Zelandiya və Belçikadır [16, 9]. 

MDB və Baltik ölkələri üzrə sıralama aşağıdakı kimidir: Estoniya 16-cı, Litva 18-ci, Latviya 

23-cü, Rusiya 26-cı, Ukrayna 31-ci, Qazaxıstan 37-ci, Ermənistan 43-cü, Qırğızıstan 44-cü, 

Azərbaycan 63-cü, Tacikistan 65-ci, Moldova 71-ci yerdədir. Dünyanın böyük iqtisadiyyata malik 
ölkələri reytinqdə müxtəlif yerlərdədir: Fransa 14-cü, ABŞ 17-ci, Böyük Britaniya 19-cu, Almaniya 

22-ci, Çin 64-cü, Braziliya 78-ci, Hindistan 100-cü yerdədir. Siyahını Nigeriya, Burundi, 
Mavritaniya, Çad və Yəmən bağlayır. 

2017-ci il Dünya İqtisadi Forumunda araşdırılan 130 ölkədən insan kapitalının inkişafına görə 
1-ci yeri Norveç, 2-ci yeri Finlandiya, 3-cü yeri isə İsveçrə tutmuşdur. Onların ardıyca onluğa 
ABŞ(4), Danimarka(5), Almaniya(6), Yeni Zelandiya(7), İsveç(8), Sloveniya(9) və Avstriya(10) 
daxildir. 

Yuxarıdakı rəqəmlərdən görünür ki, qlobal bir səviyyədə yalnız iki region – Şimali Amerika və 
Qərbi Avropa ideal göstəricilərlə müqayisədə insan kapitalının 70%-dən çoxunu inkişaf etdirmişdir. 
3 region – Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya, Şərqi Asiya və Sakit Okean, Latın Amerikası və Karib 
adaları insan kapitalının 60-70%-ni inkişaf etdirdikləri halda, Orta Şərq və Şimali Afrika, Cənubi 
Asiya və Sub-Saxara Afrika hələ yeni 60%-i keçə bilmişlər. 

Müxtəlif regionlarda digər ölkələrə nəzər salsaq, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyada Estoniya 
12-ci, Rusiya 16-cı, Çexiya 22-ci, Ukrayna 24-cü, Litva 25-ci, Rumınya 42-ci, Qırğızıstan 46-cı, 
Tacikistan 57-ci, Moldova 62-ci, Makedoniya 67-ci, Albaniya 85-ci yerdədir. Şərqi Asiya və Sakit 
Okeanı ölkələrindən Sinqapur 11-ci, Yaponiya 17-ci, Avstraliya 20-ci, Cənubi Koreya Respublikası 
27-ci, Malayziya 33-cü, Çin 34-cü, Tailand 40-cı, Vyetnam 64-cü, İndoneziya 65-ci yerdədir [14, 
10-11]. 

Nəzər saldığımız 3 ilin nəticələrini təhlil etsək görərik ki, Norveç, Finlandiya, İsveçrə kimi 
Avropa ölkələri insan kapitalının inkişafı üzrə hər zaman öndə gedən ölkələrdir. Təbii ki, Şimali 
Amerika və Şərqi Asiya ölkələri də həmçinin, bu sahədə uğur qazanmış ölkələr sırasındadır. 

Bəs cəmiyyət üçün insan potensialının inkişafının faydaları nədir? 

Birincisi, ÜDM-in və əmək məhsuldarlığının artımı. Dünya iqtisadçıları hesab edirdilər ki, 
ölkədə təhsil müddətinin artırılması bir il ərzində ÜDM-in 5-15% artımına gətirib çıxarır. İnkişaf 
etməkdə olan ölkələrdə bu göstərici daha yüksəkdir; aşağı gəlirli ölkələrdə bu göstərici 23% təşkil 
edir. Ikincisi, əhalinin ilk növbədə təhsil səviyyəsi ilə ölçülən insan kapitalının vəziyyəti ölkənin 
inkişaf perspektivlərini təyin edən milli iqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliliyi ilə sıx bağlıdır. 
Üçüncüsü, təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi işsizliyin azalmasına səbəb olur. Bu o deməkdir ki, 
təhsilin artması ilə insan əmək bazarında daha çox vaxt sərf edir, daha çox iş görür və beləliklə, 
təhsilin artması işsizlik səviyyəsini azaldır. 

Dövlətin təhsil xərclərinin böyük hissəsini öz üzərinə götürməsi məsələsini təhlil edərkən bunu 
yalnız məsələnin iqtisadi tərəfi ilə məhdudlaşdırmaq olmaz. Əhalinin təhsil səviyyəsinin artmasının 
cəmiyyət üçün sosial faydası heç də az deyil. İşsizlik səviyyəsinin azalması buna əyani nümunədir. 
Təhsilli insanlar tezliklə gəlir əldə edirlər, zəngin insanlar təbəqəsinin, orta sinfin artması isə 
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cəmiyyətə sosial stabillik qarantiya edir, cinayətkarlığın ümumi səviyyəsini aşağı salır, xüsusən də 
yoxsulluq və aclıqla əlaqəli cinayət növlərini azaldır. Orta təbəqə ekstremizm və totalitarizm 
ideyalarına daha az həssasdır [23, 271-273]. 

İnsan kapitalının növü kimi intellektual kapital öz aktuallığını yaxın zamanlarda qazanmışdır 
(Şəkil 2.). Yüksək effektivlik səbəbindən intellektual kapitala investisiyalar artır. Bu sfera hal-
hazırda böyük templərlə inkişaf edir və iqtisadi fəaliyyətin ən perspektivli və yüksək gəlirli sahəsi 
hesab olunur [24]. 

Ümumiyyətlə, intellektual kapitalın yaranma mərhələləri və strukturu aşağıdakı kimidir: 
- Fərdin məlumatlarının (informasiyanın) biliklərə çevrilməsi; 
- Bilik sahibinin və cəmiyyətin biliklərinin gəlirə çevrilməsi [9, 8]. 
 

 
 

 

Şəkil 2. İntellektual kapital 
 

Ümumdünya İqtisadi Forumunun (ÜİF) 2018-ci ildə açıqladığı «İnsan Kapitalı İndeksi» 
(«Human Capital Index») üzrə ilk reytinq cədvəlində respublikamız regionun əksər ölkələrini 
qabaqlayaraq 64-cü yerdə qərarlaşıb. 122 ölkənin yer aldığı reytinq cədvəlində təhsil, səhiyyə, 
əlverişli sosial mühitin mövcudluğu, işçi qüvvəsi və məşğulluq kimi parametrlər nəzərə alınmaqla, 
ölkələrin uzunmüddətli iqtisadi potensialının maksimal inkişaf imkanları qiymətləndirilib. 
Azərbaycan təhsil səviyyəsinə görə 71-ci, əlverişli sosial mühitin mövcudluğu, işçi qüvvəsi və 
məşğulluğa görə 55-ci yeri tutub [8]. 

Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı üçün müxtəlif ölkələrin bu sahədə olan təcrübələrinin 
tədqiq edilməsi və yerli şəraitə uyğunlaşdırılaraq ölkəmizdə tətbiq edilməsi də zəruridir. 
Azərbaycanda insan kapitalının inkişafı dövlətin iqtisadi inkişaf siyasətinin prioritetləri arasında yer 
alır. "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı" [5], 
"Azərbaycan Respublikası ümumtəhsil məktəblərinin İKT ilə təmini proqramı (2005-2007-ci illər)" 
[2], "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılmasına 
dair Dövlət Proqramı" [4], eyni zamanda, 2009-cu ildə ölkə Prezidentinin Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun yaradılması ilə bağlı sərəncamı da 
buna sübutdur. 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə "Azərbaycan 2020: 
gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyası [3] təsdiq edilmişdir. Konsepsiyanın hazırlanmasında əsas 
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məqsəd ölkədə iqtisadiyyatın tarazlı və dayanıqlı inkişafını təmin etmək, əhalinin sosial rifahını 
yüksəltmək, cəmiyyətin bütün istiqamətlərdə tərəqqisini sürətləndirməklə inkişafın keyfiyyətcə yeni 
modelini formalaşdırmaqdır. 

Bütün bunlar onu deməyə əsas verir ki, indi ölkəmizdə elmin və təhsilin inkişafı üçün əlverişli 
şərait yaradılmışdır. Bu isə heç şübhəsiz, insan kapitalının reallaşdırılması və gerçəkləşdirilməsi 
işində yeni istiqamətlər formalaşdırmağa imkan verəcəkdir. 

 
Nəticə 
Məqalədə tədqiqat zamanı aşağıdakı nəticələrə gəlinmişdir: 
- Sosial-iqtisadi inkişafın son tendensiyaları göstərir ki, yüksək inkişaf etmiş müasir 

cəmiyyətin əsas xüsusiyyətlərində əks olunan insan kapitalının yeni prioritetlərini müəyyən etməyə 
ehtiyac vardır. Belə bir zərurət insan kapitalı nəzəriyyəsinin təkamülündə əksini tapır. İnsan kapitalı 
konsepsiyasının genişlənməsində iqtisadçı alimlərin töhfələri olmuşdur. 

- Dünya təsərrüfatı yarımsistemlərinin iqtisadi fəaliyyətinin öyrənilməsi göstərir ki, son 
onilliklərdə biliyə, insanın hərtərəfli inkişafına diqqət artmışdır. Xüsusən də inkişaf etmiş ölkələrdə 
bu məsələ daha qabarıq şəkildə həll olunmaqdadır. 

- Təhsil biliklərə əsaslanan iqtisadiyyatın mühüm inkişaf amilidir. Yüksək təhsilli və səriştəli 
insanlar biliklərin yaradılması, yayılması və effektiv tətbiqində mühüm rol oynayır. Buna görə də, 
son dövrlərdə “bilik iqtisadiyyatı” anlayışından geniş istifadə olunur. Bilik iqtisadiyyatı əhalinin 
mümkün qədər çox hissəsini əhatə edən çoxşaxəli təhsil sistemini və onun keyfiyyətli fəaliyyətini 
tələb edir. 

- İnsan kapitalını maksimum dərəcədə artırmaq biznes və siyasət liderləri üçün əsas prioritet 
olmalıdır. İnsan kapitalı təhsil, elm, səhiyyə, mədəniyyət, incəsənət, informasiya xidmətinə 
əsaslanmaqla formalaşır. İnsan kapitalı kompleks sahələri əhatə etməklə istər iqtisadi, istər sosial, 
istərsə də siyasi-hüquqi sahəyə geniş təsir imkanlarına malikdir. Sadalanan amillər insanın 
cəmiyyətdəki mövqeyini müəyyənləşdirməklə onun həyat səviyyəsini xarakterizə edir. 

- Azərbaycan dövləti də öz növbəsində insan kapitalının inkişafına böyük diqqət göstərir və 
ölkədə elmin və təhsilin inkişafı üçün əlverişli şərait yaradılmasına çalışılır. Əsas gəlir mənbəyi neft 
satışı olan Azərbaycanda "neft kapitalının insan kapitalına çevrilməsi" istiqamətində əhəmiyyətli 
tədbirlər görülmüşdür və bundan sonra da insan kapitalının inkişaf etdirilməsi üçün yeni düşüncə 
tərzi, yeni qaydalar və paradiqmalar tələb olunur. Bu, Azərbaycan üçün XXI əsrin mühüm 
vəzifələrindən biri ola bilər. 

- İnsan kapitalının inkişafı istiqamətində Azərbaycan iqtisadiyyatında həyata keçirilən 
tədbirlər davam etməli, eyni zamanda, məsələnin elmi əsaslandırılması istiqamətində məqalədə 
sözügedən tədqiqatlar və ölkə nümunələri araşdırılmalı və ölkə reallıqlarına uyğun inkişaf siyasəti 
təkmilləşdirilməlidir. 

- Aparılan tədqiqat bir daha göstərir ki, insan kapitalı həm mikrosəviyyədə, həm də 
makrosəviyyədə inkişaf etdirilməlidir. Biznes, dövlət və cəmiyyət əsas diqqəti bacarıqların cəlb 
olunmasına və saxlanılmasına, insan potensialının inkişafına yönəltməlidir. 
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tənzimlənməsinin nəzəri aspektləri araşdırılır. 

Açar sözlər: iqtisadi böhran, maliyyə sistemi, pul-kredi sistemi, makroprudensial siyasət 
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MACROPRUDENCE REGULATION AND EFFECTIVE FINANCING 
MANAGEMENT PROBLEMS 

As a matter of economic policy, monetary and fiscal policies of the state are based on the cash 

flows in the economy in various functional forms, ie money-credit and financial relations. It 

explains the possibility of searching for and coordinating their coherence to ensure the 

sustainability of the entire economic system. The article examines the theoretical aspects of the 

regulation of financial performance of economic systems affected by global economic crises. 

Key words: economic crisis, financial system, monetary and credit system, macroprudential 

policy 
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Maliyyə bazarlarının qloballaşması, maliyyə-bank sferasında qeyri-stabilliyin artımı ilə bağlı 
son dövrdə bank fəaliyyətinin antiböhran tənzimlənməsi problemləri, xüsusilə aktual məsələlərə 
çevrilmişdir. 

Bank sisteminin stabilliyinin analizi son maliyyə proseslərinə qədər bu sistemin ayri-ayri 

elementlərinin, yəni kommersiya banklarının böhrana qarşı dayanıqlılığı baxımından aparılırdı. 
Fərdi banklar üzrə risklərinin idarə olunması sisteminin təkmilləşdirilməsinə və sabitliyin təmin 
olunmasına daha çox səy göstərilirdi. Lakin təcrübə göstərdi ki, qlobal iqtisadiyyatda maliyyə 
böhranları daha çox müxtəlif makroiqtisadi risklərin təsiri altında formalaşan sistem risklərindən 
yaranır [6,7]. 

Maliyyə tənzimləməsinə sistemli yanaşma makroprudensial siyasətin əsas funksiyasıdır. 
Makroprudensial tənzimləmə sistemin rifahı üçün vacib olan kommersiya bankları kimi maliyyə 
təşkilatlarının ənənəvi tənzimlənməsini dəyişməyə, bu prosesə müdaxilə etməyə səy göstərmir, 
əksinə, mikrotənzimləmə prosesinə əlavələr, yeniliklər edərək onu tamamlayır, sistemdə artan 
maliyyə riskərinə qarşı ənənəvi tənzimləmə alətlərindən də geniş istifadə edir. Makroprudensial 

tənzimləmə funksiyalarını yerinə yetirə bilməkdə çətinlik çəkən ayrı-ayrı bankları deyil, ümumi 
maliyyə sektorunun sistemli stabilliyinin təmin edilməsini diqqət mərkəzində saxlayır (şəkil 1-ə 
bax). Əsas diqqət bu zaman sistemi formalaşdıran banklara və maliyyə bazarındakı asılılıqlara 
yönəldilir. Deyilənlər, sistemin stabilliyi riskinin maliyyə bazarı iştirakçılarının kollektiv 
davranışından asılı olması ilə və maliyyə sisteminin tənzimləyicisi üçün endogen xarakter daşıması 
ilə izah olunur. 

Son onillikdə dünyada baş verən maliyyə -iqtisadi böhranları bank sferasının fəaliyyətinin 
tənzimlənməsi proseslərinə köklü olaraq yenidən baxılmasını zəruri etdi. Belə ki, anti-böhran 

tənzimlənmənin mahiyyəti yenidən formalaşaraq həm böhranın aradan qaldırılması üçün fəaliyyət 
göstərən, həm də onun qarşısını alacaq daim fəaliyyətdə olan, neqativ nəticələri minimum həddə 
salan tədbirlər sisteminə yönəldildi. Hal-hazırda Azərbaycanda sistem risklərinə daha çox diqqət 
yetirilir, maliyyə nəzarətini yerinə yetirən, maliyyə risklərini və bu sahədə neqativ prosesləri idarə 
edərək tənzimləyən xüsusi qurumlar fəaliyyət göstərir[1]. 

Hal-hazırda əsas tənzimləyici orqanlar olan Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Bazarlarına 
Nəzarət Palatası və Mərkəzi Bankın qarşısında dövlətin ümumi maliyyə siyasətinin realizasiyası 
çərçivəsində maliyyə sisteminin ümumi stabillik səviyyəsinin təmin edliməsi ilə bağlı mürəkkəb 
vəzifələr dayanır. 

Monetar rejimin həyata keçirilməsi dövlətin vahid maliyyə siyasəti çərçıvəsində pul-kredit və 

büdcə-vergi siysətinin koordinasiya olunmasının zəruriliyini nəzərə almalıdır. Çünki, bazarları 
inkişaf edən ölkələrdə xarici faktorların və daxili iqtisadi proseslərin qarşılıqlı təsiri mürəkkəb, çox 
zaman isə qeyri-müəyyən xarakter daşıyır. Bu isə makroprudensial analizi çətinləşdirir. Buna görə 
də, makroprudensial analiz baxımından sistem risklərin analizi qiymət və maliyyə stabilliyinin 
təmin olunması məsələləri ilə inteqrasiya olunmalıdır. 
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Şəkil 1. Makroprudensial tənzimlənməsinin məqsəd, funksiya və obyektləri 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mənbə: müəllif tərəfindən tərtib olunmuşdur 
Makroprudensial tənzimləmənin dövlət borcunun idarə olunmasında, xüsusilə, effektiv 

olmasını qeyd etmək lazımdır. İqtisadiyyatı inkişaf etmış bir çox ölkələrdə dövlət borcu XX əsrin 
ortalarından etibarən yüksək həddə çatmış, bəzi ölkələrdə isə Ümumi Daxili Məhsulun həcmini 
keçir. Hətta, bəzi dövlətlər borcun restrukturizasiyası ilə məşğul olmaq məcburiyyətində qalırlar. Bu 
baxımdan bir sıra ölkələrin makroprudensial siyasətinin əsas məsələsi dəvlət borcunun aşağı 
salınması ilə bağlı olur. 

Makroprudensial siyasətin effektivliyini artırmaq məqsədilə maliyyə sistemi daxilində onun 
obyektlərinin daimi monitorinqinin və kompleks analizinin aparılması daha məqsədəuyğun olar. 
Belə ki, maliyyə sisteminin real sektor, büdcə sferası ilə qarşılıqlı asılılıqlarının və sistem risklərinin 
qarşısının alınmasının inkişaf tendensiyalarının öyrənilməsi, maliyyə risklərinin azadılması və 
aradan qalırılması istiqamətində effektiv nəticələr verər. 

Bu sahədə aparılan araşdırmalar [2,3,4,5] və təcrübə göstərir ki, son dövrlərdə, xüsusilə, böhran 
dövründə bir çox dövlətlərin mərkəzi bankları qiymət və maliyyə stabilliyinin təmin olunması 
prosesində tənzimləyici alətlərin seçimində kompromislər axtarmalı olurlar, çünki, mərkəzi 
bankların səlahiyyətində çox zaman disbalanslara səbəb olan kənar faktorlara birbaşa təsir 
qüvvəsinə malik maliyyə sabitliyini təmin edəcək xüsusi alətlər olmur. 

Makroprudensial tənzimlnmənin institusional əsasları ilkin institusional qurumların fərqli 
xüsusiyyətlərini və ölkələrin xüsusi şəraitlərini özündə nəzərə almalıdır, mürəkkəb və fraqment 
xarakterlı strukturlar ümumi məqsəd üçün problem yarada bilər. 

Beləliklə, makroprudensial tənzimləmənin strategiyası və nəzarəti ilk növbədə stabil davam 
edən iqtisadi inkişafın təmin olunması mövqeyindən həyata keçirilməlidir. Bu strategiyada qlobal 
maliyyə böhranlarının nəticələrini nəzərə alaraq risklərin idarə olunmasının keyfiyyət 
qiymətləndirilməsinə və maliyyə dayanıqlılığının qiymətləndirilməsi modelinin 
modernləşdirilməsinə diqqət verilməlidir. Tənzimləyici, idarəedici əsas maliyyə qurumlarının 
həyata keçirdikləri pul-kredit siyasətinin əsasını qiymət və maliyyə stabilliyinin təmin edilməsi ilə 
yanaşı, dövlətin vahid maliyyə siyasətinə əsaslanan makroiqtisadi stabilliyə təsir edə bilən pul-
kredit siyasətinin realizasiyası təşkil etməlidir. 
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AZƏRBAYCAN İQTİSADİYYATININ İSLAHATLAŞDIRILMASI VƏ ONUN DÜNYA 
İQTİSADIYYATINA İNTEQRASIYASINI ŞƏRTLƏNDİRƏN AMİLLƏR 

 

Azərbaycan artıq sürətlə və dinamik inkişaf etməkdə olan bir ölkə kimi tanınır ki, bu da 
Azərbaycanın yaxın və uzaq perspektivdə inkişaf strategiyasını müəyyən edir və onun dünya 

iqtisadiyyatı ilə inteqrasiyasının keyfiyyətcə yeni aktiv mərhələyə daxil olduğunu göstərir. Onu da 

qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanın çağdaş dünya ilə inteqrasiyasının bütün istiqamətləri yeni 

imkanlar yaratmaqla yanaşı, yeni problemlər də yaratmaqdadır. Lakin Azərbaycanın dünya iqtisadi 
sisteminə inteqrasiyasının yaranmış olduğu yeni imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi ortaya 

çıxan problemlərin zamanında aşkara çıxarılıb öyrənilməsi həmin problemlərin aradan 

qaldırılmasında mühüm rol oynayır. 
Açar sözlər: iqtisadiyyat,inteqrasiya,azad iqtisadiyyat,iqtisadi mühit, iqtisadi təhlükə, iqtisadi 

baza. 
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REFORMS OF AZERBAIJAN'S ECONOMY AND ITS FACTORS IN THE WORLD 

ECONOMY INTEGRATION 
 

In an environment where Azerbaijan's economy is integrated into the global international 

economic environment, it is important to examine the economic aspects of legal aspects from a 

comprehensive perspective. It is very important to create a substantial economic and legal 

framework in the integration process so that all such problems can not be threatened in the 

country's economy. 

The essence of economic ideology is primarily due to the dominant forms of property, the 

national interest, the introduction of the socio-economic system. From this point of view, when the 

national economy and national ideology are formed through real interaction and influence, a 

normal social-economic structure is formed. The chosen model of economic reforms has the power 

to provide or to break the transition economy, national solidarity, which embodies very deep 

economic contradictions. 

Keywords: economy,integration, free economy, economic environment, economic threat, 

economic bases 
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İnteqrasiyasının yaratdığı problemlərin öyrənilməsi həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq 

aləmdə iqtisadi durumun nəzarətdə saxlanmasına şərait yaradır. Məlum olduğu kimi Azərbaycanın 
azad şəkildə beynəlxalq iqtisadi mühitə inteqrasiyası tarixi baxımdan nisbətən yeni prosesdir və 

problemin hərtərəfli öyrənilməsinə obyektiv olaraq son dövrlərdə başlanmışdır. 
Yuxarıda deyilənlər Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi mühitə inteqrasiyasının gedişi prosesinin 

və bu prosesin hüquqi aspektlərinin öyrənilməsi və hüquqi mexanizminin təkmilləşdirilməsinin çox 

aktual bir məsələ olduğunu göstərir və ortaya çıxan problemlərin həll edilməsində böyük əhəmiyyət 

kəsb edir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının qlobal beynəlxalq iqtisadi mühitə inteqrasiya etdiyi bir şəraitdə, 

iqtisadi inteqrasiyanın hüquqi aspektlərdən kompleks şəkildə tədqiq edilməsi mühüm məsələdir. 

Çünki Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi inteqrasiyasının hüquqi əsaslarını araşdırmadan və bu 

çoxtərəfli prosesin təkmilləşdirilməsi yollarını öyrənmədən inteqrasiya prösesində və ondan sonrakı 
mərhələlərdə yarana biləcək problemlərin həlli və ən əsası qarşıya çıxa biləcək iqtisadi təhlükəin 

qabqğının alınması mümkün deyildir. Bütün bu cür problemlərin ölkə iqtisadiyyatında təhlükə 

yarada bilməməsi üçün inteqrasiya prosesndə əsaslı iqtisadi və hüquqi bazanın yaradılması çox 
zəruridir. 

Bunun üçün iqtisadi inteqrasiyaya getməzdən oncə inteqrasiya proseslərinin aşağıdakı 
xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi və həyata keçirilməsi həyati önəm daşıyan olan bir məsələdir. 

1. Dünya dövlətlərinin qabaqcıl təcrübəsi əsas götürülməklə Azərbaycan Respublikasının 
inteqrasiya proseslərinə qoşulması sahəsində dünya ölkələrinin mütərəqqi hüquqyaratma təcrübəsini 

öyrənmək, onları ümumiləşdirilərək təkmilləşdirilməsi yollarından istifadə etmək. 

2. Azərbaycan Respublikasının inteqrasiya proseslərinə səmərəli qoşulması istiqamətində 

mükəmməl hüquqi bazasının formalaşdırılması yollarını müəyyənləşdirmək. 

3. Beynəlxalq iqtisadi mühitə inteqrasiya proseslərinin Azərbaycanda iqtisadi inkişafın 
qanunauyğunluqlarını aşkara çıxarmaq. 

4. Azərbaycanın iqtisadi proseslərə qoşulmasının hüquqi aspektlərini tədqiq edərək onların 
təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən etmək. 

Yalnız bu xüsusiyyətlər gərəyincə öyrənilib analiz edildikdən sonra ümumdünya iqtisadi 

proseslərinə qoşulmanın təhlükəsizliyindən danışmaq olar. 
Rus-Sovet müstəmləkəçiliyi dövründə, başqa sözlə inzibati - amirlik sistemi və direktiv 

planlaşdırılma şəraitində Azərbaycanda, o cülədən digər post sovet respublikalarında sağlam milli 
iqtisadiyyatdan danışmaq mümkün deyildi və belə bir mühitdə hər hansı bir milli ideologiyadan və 

onun tam mövcudluğundan söhbət belə gedə bilməzdi. 
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Məlumdur ki, iqtisadi ideologiyanın mahiyyəti hər şeydən əvvəl mülkiyyətin hakim formaları, 
milli mənafe, ictimai-iqtisadi sistemin tətbiqi ilə açılır. Bu baxımdan milli iqtisadiyyatla milli 
ideologiyanın real qarşılıqlı əlaqə və təsirqə formalaşdığı təqdirdə normal sosial -iqtisadi quruluş 
təşəkkül tapar. Öz növbəsində milli iqtisadiyyatın inkişafında milli ideologiyanın, iqtisadi təfəkkür 

tərzinin təsirinin səmərələliliyinin artırılması həlledici dərəcədə ölkədə iqtisadi, siyasi, mənəvi və s. 

amillərin formalaşması xarakterinə güclü təsir göstərən şəxslərin, sosial qrupların və bütünlükdə 

millətin özünün, eləcədə hər bir vətəndaşın gələcək nəsillər qarşısındakı məsuliyyətini necə dərk 

etməsindən və nəhayət həmin maraqlara, mənafelərə necə xidmət etməsindən bilavasitə asılı olur. 
Başqa sözlə, iqtisadi islahatların seçilən modeli çox dərin iqtisadi zidiyyətləri özündə təcəssüm 

etdirən keçid iqtisadiyyatı, milli həmrəyliyi təmin etmək və yaxud parçalamaq gücünə malik olur. 

Keçid dövrünün özünə məxsus təbii zidiyyətlərin mövcudluğu heç də hələ cəmiyyətdə qarşı 
durmanın güclənməsi və yaxud onun həll edilməz olması demək deyildir. Əsas problem, sistemin 

transformasiyası gedişində aparılan iqtisadi islahatların nə dərəcədə cəmiyyətin ümum milli 

maraqlarına uyğun olmasından və əhalinin böyük hissəsinin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinə 

xidmət etməsindən asılıdır. Bu baxımdan, hər hansı bir ölkədə həyata keçirilən iqtisadi islahatların 
milli reallıqları və xüsusiyyətlərin, o cümlədən tarixi-cooğrafi şəraitin nəzərə alınması prinsipial 
əhəmiyyət kəsb edir. 

Hər bir ölkənin iqtisadi fəaliyyəti hər şeydən əvvəl, müəyyən obyektiv, tarixi, cooğrafi və ən 

əsası iqtisadi qanunauyğunluqlarla müəyyən olunur. Bununla belə, ayrı-ayrı ölkələrin təcrübəsi 

göstərir ki, iqtisadiyyatın real inkişafı özünün tarixi keçmişi və gözlənilən gələcəyindən müəyyən 

dərəcədə asılı olsa da, digər tərəfdən həmin proseslər daha çox fəaliyyətdə olan başlıca 
subyektlərin, dövlət, müəssisə, firma və vətəndaşların ümumi səyinin nə dərəcədə iqtisadi inkişafa 
istiqamətləndirilməsindən, onların mənafelərinin uzlaşdırılmasından başqa sözlə, iqtisadi siyasətdən 

çox asılı olur. 
Bütün bunlarla, iqtisadi ədəbiyyatda xalq demokratiyası adlandırılan Şərqi Avropa ölkələri 

əyani misal ola bilər. Yeni iqtisadi sistemə keçid şəraitində həyata keçirilən iqtisadi islahatların 
uğurluluğunun təmin olunmasının mühüm şərtlərindən biri də həmin tədbirlərin sosial bazasının, 
başqa sözlə sahibkarlıq təbəqəsinin formalaşdırılması ilə bağlıdır. Çünki, normal sahibkarlıq 
fəaliyəti kimi heç nə cəmiyyətin üzvülərinin həmrəyliyini təmin edə bilməz. Belə ki, bu amil ölkədə 

müxtəlif təbəqələrin iqtisadi maraqlarının uzlaşdırılmasının çox mühüm vasitəsidir. İqtisadi 
müstəqillik əldə etdikdən sonra, dərin sosial-iqtisadi böhran keçirən hər bir ölkə üçün bütün 

səviyyələrdə məlum belə bir fəlsəfi ideya, iqtisadi təfəkkür hökmran mövqeyə malik olmalıdır ki, 
inkişaf və ya ümumiyyətlə irəliyə doğru hərəkət, milli sərvətlərin istismarı və yaxud da resurs 

sahəsindəki üstünlüklərin reallaşdırılması deyil, millətin gələcək inkişafı naminə maddi nemətlər 

bolluğu yaradılması uğrunda qeyri-münasib sosial, iqtisadi, siyasi, geosiyasi şəraitlə mübarizə tarixi 

olmalıdır. Milli iqtisadiyyatın formalaşması və inkişafında ayrı-ayrı amillərin rolunu müəyyən 

etmək üçün iqtisadi ədəbiyyatda onlar əsas və tərəqqi amillərinə bölünür. Son illərin təcrübəsi 

göstərir ki, hər hansı bir ölkədə əsas amillərinin kifayət qədər mövcudluğu hələ həmin üstünlüklərin 

avtomatik reallaşmasını təmin etmir. Son nəticədə, üstünlüklərin maddiləşməsi hər bir konkret 

dövrdə dövlətin yeritdiyi iqtisadi siyasətin xarakteri, xalqın iqtisadi təfəkkür tərzi ilə yanaşı, 
həlledici dərəcədə mövcud ictimai-siyasi mühitdən asılı olur. Mühüm məsələlərdən biri də 

böhrandan çıxış, sabitləşmə və bazara keçid tədbirlərinin tarazlığının gözlənilməsi məsələsidir. Elə 

etmək lazımdır ki, iqtisadiyyatın sabitləşdirilməsinə yönəldilən cari kredit-pul və büdcə-vergi 

siyasəti mümkün qədər uzunmüddətli iqtisadi artımın təmin edilməsi, bazar münasibətlərinə keçid 

və milli iqtisadiyyatın formalaşmasının strateji prinsiplərinə xələl gətirməsin. Keçid mərhələsində 
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qanunvericilik aktları, bazar subyektlərinin «oyun qaydaları»nı müəyyən etməklə yanaşı daha çox 
mülkiyyət münasibətlərinin dəyişməsi ardıcıllığını, başqa sözlə, ictimai mülkiyyətin xüsusi 

mülkiyyətə çevrilməsi mexanizmini, qaydasını, formasını müəyyənləşdirməli, yeni mülkiyyət 

strukturlarında dövlətin, ayrı-ayrı şəxslərin, ictimai təşkilatların və s.-nın optimal səviyyədə 

iştirakının payının müəyyənləşdirilməsinə yönəldilməlidir. 
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THE ROLE OF THE STATE IN THE FORMATION OF MANAGEMENT IN ROAD 
CONSTRUCTION OF HIGHWAYS 

This article gives a brief description of the role of the state in the formation of management in 

the road construction of highways. The indicators of the formation of road construction manage-

ment and the creation of a construction industry base for the road sector 

Key words management, the roads, control, market conditions, base of construction industry, 
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AVTOMOBİL YOLLARININ YOL TİKİNTİSİ MENECMENTİN 

FORMALAŞMASINDA DOVLƏTİN ROLU 
Məqalədə avtomobil yollarının tikintisi sahəsində menecmentin formalaşması dövlətin rolunun 

qısa səciyyəsi verilir.Həmçinin yol tikintisi menecmentinin formalaşmasının və yol tikintisi üçün 

inşaat bazası sənayesinin yaradılması göstəriciləri təhlil edilmişdir     

 Açar sözlər; menecment,yollar,idare etmə,bazar şərtləri,inşaat sənayesi bazası,dövlət 
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CRITERIA FOR CHOOSING THE OPTIMAL CUSTOMS PROCEDURE 
TO MINIMIZE CUSTOMS PAYMENTS 

The article considers the modeling of completeness of customs payments to the state budget on the 

basis of economic methods. The study focuses on the managerial, economic and institutional relations that 

arise between customs authorities and foreign trade participants in the collection of customs duties. The 

relevance of the study is determined by the tendency of the decrease in the receipt of customs payments to 

the state budget, which, on the one hand, is associated with a slowdown in the economy and unfavorable 

conditions for foreign trade; on the other hand, with the use of "gray" schemes of import of goods and 

non-compliance with customs legislation. The purpose of the study is to develop mechanisms for determin-

ing and regulating the completeness of the collection of customs payments for improving the cargo flows 

of cross-border communication routes. 

Key words: customs logistics, intensification of foreign economic activity, international economic in-

tegration, processing in the customs territory, optimization of commodity flows, international trade in 

goods, harmonization of customs procedures, customs regime. 
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OPTİMAL GÖMRÜK PROSEDURUNUN MEYARLARININ SEÇİLMƏSİ 
GÖMRÜK ÖDƏNİŞLƏRİNİ MİNİMUMA ENDİRMƏK ÜÇÜN 

Məqalədə araşdirma iqtisadi metodları əsasında dövlət büdcəsinə gömrük ödənişlərinin tamlığı 
modelləşdirilməsini təqdim edir. Qömrük rüsumlarının toplanması baxımından gömrük orqanlarının və 
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treyderlər arasında yaranan, idarəetmə, iqtisadi və institusional əlaqələr üzrə yönəlmişdir. Tədqiqatın 
aktuallığı bir tərəfdən, iqtisadi artım və xarici ticarət fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün əlverişsiz şərait 
aşağı dərəcələri ilə bağlı dövlət büdcəsinə gömrük ödənişlərinin aşağı templərinə görə;diqər tərəfdən 
malların idxalı gömrük qanunvericiliyinə riayət uyqunsuzlugu, əmtələrin idxalinda "boz" sxemlərdən isti-
fadəsi. Tədqiqatın məqsədi transsərhəd kommunikasiya marşrutlarının yük axınlarının yaxşılaşdırılması 
üçün gömrük ödənişlərinin toplanmasının tamlığının müəyyənləşdirilməsi və tənzimlənməsi mexaniz-
mlərinin hazırlanmasıdır. 

Acar sözlər: gömrük logistika, intensivləşdirilməsi vneshneekonomichsekoy fəaliyyəti, beynəlxalq 
iqtisadi inteqrasiya, ticarət axınlarının malların beynəlxalq ticarət, gömrük prosedurlarının uyğun-

laşdırılması, gömrük rejiminin optimallaşdırılması. 
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AZƏRBAYCANDA İQTİSADİ İSLAHATLARIN REALLAŞDIRILMASI: 

DÜNYA TƏCRÜBƏSI VƏ REALLIQ 
Məqalədə göstərlilr ki, Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadi mühitə inteqrasiyasının gedişi 

prosesinin və bu prosesin hüquqi aspektlərinin öyrənilməsi,onun hüquqi mexanizminin 

təkmilləşdirilməsi çox önəmlidir. 

Azərbaycan iqtisadiyyatının qlobal beynəlxalq iqtisadi mühitə inteqrasiya etdiyi bir şəraitdə, 

iqtisadi inteqrasiyanın hüquqi aspektlərdə kompleks şəkildə tədqiq edilməsi mühüm məsələdir. 

İqtisadi islahatların modeli çox dərin iqtisadi ziddiyyətləri özündə təcəssüm etdirən keçid 

iqtisadiyyatı, milli həmrəyliyi təmin etmək və yaxud parçalamaq gücünə malik olar bilər. 

Açar sözlər: iqtisadi islahat, iqtisadi transformasiya, direktiv iqtisadiyyat, liberal iqtisadiyyat, 

maliyyə stabilliyi 
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IMPLEMENTATION OF ECONOMIC REFORMS IN AZERBAIJAN: 

WORLD EXPERIENCE AND REALITY 
In the article is shown one of the main aspects of the transition from the directive to the liberal 

economy is the absence of a liberal economic characteristic of the initial scientific assumptions. 

The diversity of the concept of the reform hampers the grouping of them on certain principles. 

The final outcome of the transformation process for concepts is considered to be fundamental. 

Consequently, the concept of the notion is "to create conditions that it will enable them to achieve 

an effective outcome for their economic interests". This idea is actually an element of the "classic" 

model of the market economy. 

Keywords: economic reform, economic transformation, directive economy, liberal economy, 

financial stability 
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XX yüzilliyin sonları bəşəri inkişafda əsaslı islahatlarla zəngin olmuşdur. Dünyanın böyük bir 
ərazisi (Postsosialist ölkələri), təbi-iqtisadi ehtiyatların və dünya əhalisinin əhəmiyyətli hissəsinin 

həyatında baş verən köklü dəyişiklər başqa sahələrdə olduğu kimi iqtisad elmi qarşısında da baş 
verənlərin nəzəri cəhətdən əsaslandrılması gərəkən problemlər yaratmışdır. İqtisadi siyasətin qəbul 

olunmuş nəzəri yanaşmaları və təcrübi üsullarının, transformasiyanın doğurduğu qeyri-standart 

şəraiti düzgün qiymətləndirə bilməməsi, iqtisad elminin klassik qaydalarına «kölgə» salmaqla 

yanaşı, onların yenidən dərki zərurətini yaratmışdır. Son illərin (10-15 ilin) təcrübəsi göstərir ki, bir 

biri ilə rəqabət aparan iqtisadi islahat konsepsialarının müxtəlifliyi əsasən iqtisadi reallıqların fərqli 

qəbul edilməsindən yaranır. 
Direktiv iqtisadiyyatdan liberal iqtisadiyyata keçid konsepsiyalarının müxtəlifliyini doğuran 

əsas cəhətlərdən biri məhz yuxarıda qeyd olunan liberal iqtisadiyyat xarakterli ilkin elmi 
fərziyyələrin olmamasıdır. Ayrı-ayrı ölkələrdə aparılan islahatların ilkin əsası kimi müxtəlif 

fərziyyələrin seçilməsi, islahatların start və finiş nöqtələrinin müxtəlifliyi, aparıcı faktorların seçimi, 
endogen faktorların (xüsusi ilə qeyri-iqtisadi xarakterli) müxtəlifliyi irəli sürülən nəzəri 

konsepsiyaların müxtəlifliyini şərtləndirmişdir. Bir sıra alimlərin fikrincə konsepsiyaların 
müxtəlifliyi və bəzən ziddiyyətliliyini doğuran digər mühüm bir səbəb müxtəlif elmi ideyalara və 

cərəyanlara məxsus ilkin fərziyyələrin bir konsepsiya çərçivəsində cəmləşdirilməsidir. 

İslahatlaşdırmanın konsepsiya müxtəlifliyi, onların müəyyən prinsiplər üzərində qruplaşdırılmasına 
mane olur. 

Konsepsiyalar üçün transformasiya prosesinin son nəticəsi əsas hesab olunur. Ona görə də kon-

sepsiyanın aparıcı ideyasını «öz maraqlarını güdən iqtisadi fəaliyyət subyektləri üçün effektli nəticə 

əldə etməyə imkan verə biləcək şəraitin yaradılması» təşkil edir. Bu ideya əslində bazar iqtisadiy-

yatının «klassik» modelinin elementidir. Təcrübədə belə modelin ən yaxşı tətbiq nümunəsi Polşada 
aparılan islahatlardır. İdeya müəllifləri Balseroviç, Qelb olan Polşa islahatlarının iki əsas 

istiqamətini ayırmaq olar. Radikal islahatlar bir tərəfdən maliyyə stabilliyinin təmin olunması və 

mülkiyyətin dovlətsizləhdirilməsi (özəlləşdirmə vasitəsi ilə) məqsədlərinə istiqamətlənmişdir. Digər 

tərəfdən isə islahatlar təsərrüfat münasibətlərinin liberallaşdırılması vasitəsi ilə iqtisadi fəaliyyət 

subyektlərinin hüquqlarının radikal genihlənməsinə yönəlmişdir. Başqa sözlə, Balseroviç is-

lahatlarının məğzini iqtisadiyyatda yeni makroiqtisadi və institutsional hüquqi fəaliyyət 

çərçivələrinin yaradılması təşkil edir. Mahiyyət baxımından etiraz doğurmayan bu məqsədlərin real-

izasiyası üçün müəyyənləşdirilən strategiyanın özəlliyi islahatların sürətlə aparılmasıdır. 
İstənilən hər hansı bir ölkədə iqtisadiyyatın tənzimləməsi və reallaşdırılmaqda olan iqtisadi 

islahatların həm tam şəkildə, həm də ayrı-ayrı elementlərinin həyata keçirilməsi prosesi bilavasitə 
dövlət tərəfinndən, zatən onun ciddi nəzarəti nəzarəti altında həyata keçirilir və hər bir ölkədə milli 

iqtisadiyyatın fəaliyyətində və inkişafında çox önəmli rol oynayır. 
Nə bu gün , nə də retrospektivdə praktiki olaraq dövlətdən asılı olmayan bazar iqtisadiyyatını 

təsəvvür etmək mümkün deyil. Tarixdə belə makroiqtisadi sistem heç harda və heç bir vaxt 
olmayıb. 

Bazar iqtisadi proseslərinə dövlət müdaxiləsinin zəruriliyi müasir iqtisadiyyatda dövlətin 
konkret funksiyalarının, onların reallaşması mexanizmlərinin daha dəqiq, dinamik və operativ 
işləməsinə böyük ehtiyac duyulur. 

Bununla belə, qloballaşma proseslərinin təsiri altında milli iqtisadiyyatın fəaliyyətində son 

dövrlər olan böyük dəyişiklikləri nəzərə almaq, yeni tələblər və ziddiyyətlərin təsiri altında böyük 
dövlətlər qrupunun təsiri altına düşməmək üçün institutsional sistemlərin transformasiyasının 
yüksək dinamizmini anlamaq lazımdır. Dünya təcrübəsində bir çox ölkələrin çox əsrlik təcrübəsini 
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nəzərə almaqla iqtisadiyyat və cəmiyyətin idarə olunmasında kifayət qədər geniş funksiyalar 
sırasını göstərmək olar ki, onlar da dövlətin vahid şəkildə sırf siyasəti səviyyəsində istənilən müasir 

bazar təsərrüfatında reallaşdırıla bilər. Onlardan əsaslarını qeyd edək. 

1. İqtisadi fəaliyyətin hüquqi təmini. Dövlətin bu sahədə əsas funksiyalarından biri – mülkiyyət 

hüququnun gözlənilməsidir. 

2. Pul dövriyyəsinin təşkili, pul dövriyyəsinin kütləsinin və sürətinin, valyuta məzənnəsinin, 

kredit münasibətlərinin tənzimlənməsi. 

3. Fiskal siyasət və büdcə bölməsinin (sektorunun) tənzimlənməsi. 

İqtisadi islahatlar müasir istehsal və iqtisadi münasibətlər təsərrüfatçılq subyektlərinin nə 

dərəcədə rəqabətqabiliyyətli olmsı ilə müşayət olunur və bu da özünü istehsal olunan məəhsulun 

keyfiyyət və qiymət göstəricilərinin dünya standartlarına və normalarına uyğynluğunda dah çox 

büruzə verir. Burada mübarizə əsasən bazarda yer almaq və həmin o yeri qoruyub saxlamaq və 

sonuc olaraq bazara sahiblənmək üstündə gedir. Bu xüsusən, kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhaullarının istehsalında və satışında daha çox gözə çarpır. Belə ki, kənd təsərrüfatı və ərzaq 

məhsullarına qarşı artan tələblər istehlak bazarlarında rəqabəti daha da kəskinləşdirmişdir. Bu amil 
göstərir ki, istehsalçılar müasir texnologiyalardan və standartlardan bəhrələnməli, beynəlxalq norma 

və qaydaların şərtlərinə uyğun məhsul istehsal etməlidirlər. Yalnız innovasiyaların, yeni elmi 
nailiyyətlərin tətbiqi və müasir tələblərə cavab verən texniki normalara uyğun istehsal sahələrinin 

yaradılması qloballaşan dünya iqtisadiyyatında rəqabətədavamlı məhsulların istehsalına şərait 

yaratmış olacaq. Bununla da ümumi bazarda yer almağa köməklik göstərəcəkdir. 

Kapitalist ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, əhalinin yalnız 5 %-ə qədəri sahibkar olmağa qadirdir. 
Qalanları isə muzdlu işçi olmağa üstünlük verir. 

Cəmiyyətdə gəlirlərin yenidən bölüşdürülməsi (o cümlədən onun sabitliyinin, davamlılığının 
təmini üçün) dövlət əsasən sahibkarların və muzdlu əməklə yaşamaq üçün qazanan insanların şəxsi 

gəlirlərinin optimal nisbətini təmin etmək üçün çalışmalıdır. Çünki bu kateqoriya şəxslərin gəlirləri 

arasında böyük fərq olduqda cəmiyyətdə kəskin sosial ziddiyyətlər yaranır ki, bu da nə dövlət üçün, 

nə də cəmiyyət üçün arzu olunan bir iqtisadi durum deyildir. 
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HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCAN DÖVLƏTÇİLİYİNİN  

QURUCUSU OLMUŞDUR 
Azərbaycanın ictimai-siyasi fikir tarixində görkəmli yer tutan tarixi şəxsiyyətlərdən biri də 

Heydər Əliyev olmuşdur. O, gənc yaşlarından təhlükəsizlik orqanlarında işləmiş, General-mayor 

rütbəsinə kimi yüksəlmişdir. 
1969-cu ildə AKP MK-nın Birinci katibi seçilmişdir. Ilk gündən Azərbaycanda dövlətçilik 

quruculuğu sahəsində çox işlər görmüşdür. 
H.Əliyev dəftərlərlə Azərbaycan və SSRİ Ali Sovetinə deputat seçilmişdir. 
H.Əliyev işlədiyi müddətdə yüksək dövlət mükafatları və ordenləri ilə təltif olunmuşdur. 

H.Əliyev SSRİ Nazirlər Sövetinin sədrinin birinci müavini işləmişdir. 
SSRİ dağıldıqdan sonra 1993-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilmişdir. O, 

müstəqil Azərbaycanın dövlət quruculuğunun banisi olmuş, Azərbaycan müstəqilliyinin hərtərəfli 
inkişaf etdirilməsində böyük xidmət göstərmişdir. 

H.Əliyev bir dövlət başçısı kimi Azərbaycan Xalqının güzarının yaxşılaşdırılmasında böyük 

işlər görmüşdür. o, Azərbaycan dövləti ilə digər dövlətlər arasında diplomatik əlaqələri 
genişləndirmişdir. 

Müasir dövrdə onun dövlətçilik sahəsindəki quruculuq işlərini prezident İlham Əliyev davam 
etdirir. 

Açar sözlər: Heydər Əiiyev, siyasi xadim, dövlətçiliyin inkişaf etdirilməsi, dövlətçiliyin 
qorunub saxlanması, diplomatik əlaqələr. 
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HEYDAR ALIYEV WAS A BUILDER OF THE MODERN  

AZERBAIJAN STATE 
Heydar Aliyev was one of the historical personalities who held a great place in the history 

of public and political thought of Azerbaijan. As a young man he had joined the Azerbaijan 

SSR People's Commissariat for State Security (NKGB) and quickly rose to the rank of Major-

General. 

In 1969, he was appointed First Secretary of the Central Committee of Azerbaijan Communist 

Party. From the first day he has done a lot of works for the building of Azerbaijan statehood. 

H.Aliyev was repeatedly elected Deputy Chairman of Azerbaijan and USSR. He was awarded a 

number of state orders and awards. H.Aliyev was appointed to the post of First Deputy of the 

Council of Ministers of the USSR. 

After the collapse of the USSR , in 1993, he became the President of Azerbaijan Republic.He 

has done great works for comprehensive development of independent Azerbaijan. 

As a president H.Aliyev has done unparalleled works for well-being of his nation.He has en-

larged diplomatic ties with Azerbaijan and other countries. 

Nowadays, his constructive work in the field of statehood continues by President Ilham Aliyev. 

Key words: Heydar Aliyev, public figure, devoloping of the statehood, maintain of the state-

hood, diplomatic ties, 

 
Azərbaycanın siyasi fikir tarixində böyük xidmətləri olan şəxsiyyətlərdən biri dünya şöhrətli 

siyasətçi, görkəmli ictimai, siyasi xadim Heydər Əliyevdir. 
Əliyev Heydər Əlirza oğlu 1923-cü ildə Naxçıvan şəhərində fəhlə ailəsində anadan olmuşdur. 

Ilk təhsilini Naxçıvanda almış, Naxçıvan Pedoqoji texnikomunu bitirmişdir. 1939-1941-ci illərdə 
Azərbaycan Sənaye İnstitutunda oxumuş, 1941-ci ildə Naxçıvan MSSR Xalq Daxili İşlər 
Komissarlığında fəaliyyətə başlamışdır. O, 1969-cu ilə kimi Azərbaycan Respublikasının Dövlət 
Təhlükəsizliyi orqanlarında yüksək vəzifələrdə işləmiş, General-mayor rütbəsinə kimi yüksəlmişdir. 
1957-ci ildə BDU-nun tarix fakültəsini bitirmişdir. 

1969-cu ilin yayında AKP MK-nın Birinci katibi seçilmişdir. 
H.Ə.Əliyev Sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın iqtisadi və mədəni həyatının inkişafına 

və yüksəlişinə xüsusi diqqət yetirmiş, o, Azərbaycan xalqının və dövlətinin milli mənafeyini hər 
şeydən uca tutmuş, ümumi məqsədlər naminə səfərbər etməyi bacaran, cəmiyyətdə qanunçuluğu, 
hüquq qaydalarını təmin edən bir rəhbər olmuşdur. O, ilk vaxtlardan başlayaraq özünün zəngin 
iqtisadi bilik və təcrübəsi əsasında Azərbaycanın yeni dövr üçün iqtisadi inkişaf prioritetlərini 
müəyyənləşdirmiş bu sahədə mövcud problemlərin həlli yollarını elmi-nəzəri və praktiki əsasda 

göstərmişdi. 
Ulu öndər 1978-ci ildə Azərbaycan SSR-in Konstitutsiya layihəsi qəbul edilərkən Azərbaycan 

dilinin bu ali sənədə dövlət dili kimi təsbitlənməsi və qorunub saxlanması sahəsində irəli sürdüyü 

https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Commissariat_for_State_Security
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fikir Azərbaycan dövlətçiliyində böyük bir tarixi hadisədir. 
Parlaq zəka sahibi olan Azərbaycanın hərtərəfli inkişafında istedad və bacarığını təzahür 

etdirmiş, zəhmətkeşlərin ictimai-siyasi fəallığının yüksəlməsində böyük rol oynamışdır. 
Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti, müdrik və səriştəli rəhbərliyi sayəsində Azərbaycan o 

zaman bütün ittifaq məkanında ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı respublikasına çevrilmişdir. Onun 
rəhbərliyi dövründə Azərbaycan kəndlisinin güzəranı yaxşılaşmışdı. Azərbaycan kəndlərində, 
qəsəbələrində, şəhərlərində yeni tikinti, abadlıq və mədəni quruculuq işləri genişlənmişdir. Onun 
rəhbərliyi dövründə Azərbaycanda yüzlərlə fabrik və zavodlar inşa edilərək istifadəyə verilmişdir. 
Bir çox mühüm istehsal sahələrinə görə Azərbaycan Sovet İttifaqında aparıcı yerlərdən birini 
tutmuşdur. 

Heydər Əliyev dövlət strukturlarında azərbaycanlıların xüsusi çəkisinin artmasını təmin etmiş, 
yüksək idarəçilik keyfiyyətləri əxz etməsi üçün zəruri tədbirlər həyata keçirmişdir. O, 
Azərbaycanda gələcək kadrların olması üçün minlərlə gənci SSRİ-nin müxtəlif ali məktəblərinə 
göndərmiş, yeni ixtisaslı gənc kadrların dövlət işlərində yaxından iştirakını təmin etmişdir. 

1970-ci illərdən başlayaraq Heydər Əliyev elm və təhsilə qayğının artırılması bu işə dövlət 
siyasətinin üstün istiqaməti kimi yanaşmışdır. Azərnbaycanda ali məktəblərin, başqa elm 
sahələrində yeni institutların, laboratoriyaların, konstruktor bürolarının açılmasına diqqət 
yetirmişdir. O, bu dövrdən başlayaraq fəaliyyətində tarixə, ədəbiyyata, mədəniyyətə bilavasitə 
humanitar elmlərə böyük əhəmiyyət vermiş, xalqın milli-mənəvi həyatında onların müstəsna rolunu 
yüksək qiymətləndirmişdir. 

Onun Sövet Azərbaycanına rəhbərliyi dövründə respublikamızda sağlam mənəvi-siyasi mühit 

bərqərar olmuş, iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin inkişafında böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. 
H.Ə.Əliyev respublikaya rəhbərlik etdiyi zaman cəmiyyətdə nəzərə çarpan bütün nöqsanlara 

qarşı barışmaz mövqe tutmuş, kütlələrlə daim əlaqə saxlamış, insanlara həssas, qayğıkeş münasibət 
bəsləmişdir. Rəhbərə xas olan yüksək keyfiyyətləri təşkilatçılıq qabiliyyətini və tükənməz enerjini 
özündə əls etdirən bu dövlət xadimi, işgüzarlığı və təşəbbüskarlığı sayəsində respublikamızın 
çoşğun inkişafına təkan vermişdir. Eləcə də zəhmətkeşlərin sosial problemlərinin həllinə, mənəvi-
əxlaqi cəhətdən təkmilləşməsinə mühüm diqqət yetirmişdir. 

H.Əliyev Respublikada işlədiyi zaman SSRİ Ali Sovetinin (8-10-cu çağırış) deputatı seçilmiş, 
9-cu çağırış SSRİ Ali Soveti İttifaq Sovetinin sədr müavini seçilmişdir. 

H.Əliyev Ali Sovetinin (7-10-cu çağırış) deputatı olmuş, Ali Sovetin Rəyasət heyətinin üzvü 
seçilmişdir. O, 4 dəfə Lenin ordeni, Qırmızı ulduz ordeni və müxtəlif medallarla təltif edilmişdir. 

H.Əliyevin tələbkar və işgüzar fəaliyyəti sayəsində Azərbaycan 1982-ci ildə SSRİ-nin ən 
qabaqcıl respublikalarından biri kimi tanınmış, iqtisadi inkişaf göstəriciləri baxımından digər ittifaq 
respublikalarından xeyli fərqlənmişdir. 

H.Əliyev 1982-ci ilin dekabrında Sovet İttifaqı Kommunmist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin 
Siyasi Bürosunun üzvü seçilmiş, SSRİ Nazirlər Soveti Sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin 
olunmuşdur. Ümumiyyətlə, H.Əliyev 20 il ərzində SSRİ Ali Sovetinin deputatı olmuş, 5 il isə 
Nazirlər Sovetinin birinci müavini vəzifəsində çalışmışdır. 

O, 1987-ci ildə Mixail Qarbaçovun irəli sürdüyü yenidən qurma siyasi xəttinə qarşı çıxmış və 
etiraz əlaməti olaraq tutduğu vəzifədən istefaya getmişdir. 

H.Əliyev 1982-ci ildə Siyasi Büroya üzv seçildikdən və Moskvada fəaliyyətə başladıqdan 

sonra Azərbaycan vəziyyət getdikcə, yavaş-yavaş tənəzzülə uğramağa başlamışdı. Nəinki iqtisadi 
inkişaf sferasında, eləcə də digər ictimai proseslərdə mənfi meyllər təzahür etmiş və nəticədə 
Azərbaycan bəzi böyük çətinliklərlə üzləşmişdir. 
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Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına qarşı ədalətsizliyə dözə bilməmiş, Sovet ordusunun 
törətdiyi 20 yanvar faciəsi ilə əlaqədar 1990-cı il yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskvadakı 
nümayəndəliyinə gəlmiş, orada bəyanatla çıxış edərək xalqımıza qarşı törədilən cinayətin 
təşkilatçılarının və iştirakçılarının cəzalandırılmasını tələb etmişdir. Əliyevin bu bəyanatı mətbuat 
orqanları tərəfindən bütün dünya ölkələrinə yayılmışdır. 

H.Əliyev 1991-ci ildə SSRİ Rəhbərliyinin ermənipərəst Dağlıq Qarabağ siyasətinə qarşı 
çıxaraq Sovet İttifaqı KP-nın sıralarını tərk etmişdir. 

1990-cl ildə Azərbaycana qayıdan H.Əliyev 1991-1993-cü illərdə Naxçıvan Muxtar 
Respublikası Ali Sovetinin Sədri – Azərbaycan Ali Sovetinin Sədr müavini seçilmişdir. 

Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1990-cı il noyabr ayının 17-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikasının ali qanunvericilik orqanında Xalq Cümhuriyyətinin üç rəngli Bayrağı qaldırıldı və 
bununla da ötən əsrin sonunda ikinci dəfə Azərbaycan müstəqilliyinin sanki əsası qoyuldu. 

H.Əliyev 1992-ci ildə Yeni Azərbaycan Partiyasını təsis etmiş, onun sədri seçilmişdir. 
1993-cü ilin iyulun 15-də isə Azərbaycan Ali Sovetinin sədri seçilmiş Heydər Əliyev həmin 

ilin oktyabr ayının 3-də isə ümumxalq səsverməsi nəticəsində Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti seçilmişdir. 

O, bu fəaliyyətinin ilk günündən Azərbaycanda yenicə əldə olunmuş müstəqilliyi 
möhkəmləndirmək, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət yaratmaq, respublikanın ərazi bütövlüyünü 
qoruyub saxlamaq prinsiplərini rəhbər tutmuşdur. O, suveren Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici 
siyasəti sayəsində qüdrətli dövlətə çevrilməsi üçün qətiyyətli addımlar atmışdır. 

İlk gündən görkəmli siyasətçi, mahir diplomat kimi ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin təmin 
edilməsi istiqamətində fəaliyyətə başladı. O, təcrübəli dövlət xadimi kimi çox gözəl bilirdi ki, 
sabitlik olmayan yerdə nizamlı ordu qurmaq, demokratik islahatlar aparmaq, iqtisadi inkişafa nail 
olmaq mümkün deyil. Həmin dövrdə Azərbaycanın silahlı qüvvələrinin böyük bir hissəsi ayrı-ayrı 
cinayətkar əllərdə cəmləşmişdi, siyasi məqsədələrə, hakimiyyət uğrunda mübarizələrə cəlb 
edilmişdi. Vətən torpağı müdafiəsiz qalmışdı. ərazilərimiz işğal olunmuşdu. Ilk növbədə bu qeyri-
qanuni silahlı dəstlələri ləğv etmək, siyasi təxribatların, dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısını 
qətiyyətlə almaq lazım idi. 

Heydər Əliyev bu çətinliklərin qarşısını qətiyyətlə almağa çalışdı və qalib gələrək müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin inkişaf etdirilməsinə başladı. 

Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində dinc danışıqlar 
yolu ilə nizama salınması prinsipi ön plana çəkilir. Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs 
müqaviləsi bağlanılır. 

Azərbaycanın Şərq və Qərb arasında əlverişli dəhliz rolunu və geostrateji mövqeyini nəzərə 
alaraq, H.Əliyev yeni yaranmış müstəqil respublikada iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarının 
inkişafına xüsusi diqqət yetirmişdir. 

Heydər Əliyev Azərbaycan Respublikasının qonşu dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq xəttinə sadiq 
qalmaqla yanaşı, dünyanın aparıcı nüfuzlu dövlətləri ilə geniş əlaqələr yaradılmasına böyük 
əhəmiyyət verirdi. O, uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycanın strateji milli maraqlarını nəzərə 
alaraq, düşünülmüş, müdrik siyasi xəttin işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə çalışırdı. 

H.Əliyev ölkəmizin məruz qaldığı çoxsaylı problemlərinin müvəffəqiyyətli həlli üçün 
dünyanın inkişaf etmiş böyük dövlətləri ilə əlaqələrin yaranmasına diqqəti daha da artırdı. Ilk 
növbədə keçmiş sələflərinin daxili və xarici siyasət sahəsində buraxdıqları səhvlərini aradan 
qaldıraraq, təkrar etməmək üçün uzaqgörənliklə gələcək üçün səmərəli fikirlər, ideyalar irəli sürdü, 
müstəqilliyimizi möhkəmlətmək naminə planlar, konsepsiyalar işləyib hazırladı. Bu konsepsiya və 
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planlar Azərbaycan dövlətinin strateji maraqlarına xidmət edirdi. O, xarici dövlətlərlə yeni 
beynəlxalq münaisbətlərin yaradılmasına diqqət yetirdi. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan rəhbərliyinə qayıdışı ilə müstəqil, demokratik, 
hüquqi dövlət quruculuğu prosesi başlandı. Ulu öndər demokratik hüquqi dövlət quruculuğu 

yolunda ardıcıl siyasət yeridərək, ölkədə insan hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin 
bərqərar olması üçün əsaslı zəmin yaradılmasını təmin etdi. 

Heydər Əliyev daim ölkənin və onun əhalisinin təhlükəsiz, əmin-amanlıq şəraitində və rifah 
halında yaşaması, sosial-siyasi və milli əxlaqi mühitin, birgəyaşayış norma və qayğılarının 
mövcudluğunu özündə ehtiva edir ki, bu da güclü dövlət amalını verir. Onun rəhbərliyi ilə yaranan 
müasir demokratik, hüquqi, dünyəvi sosial Azərbaycan dövləti məhz bu parametrlərə malik 
olmuşdur. 

O, respublikanın sosial-iqtisadi inkişafın təmin edilməsini neft sektorundan başladı. Bu onun 

işləyib hazırladığı dəyərli neft strategiyası idi. Bu strategiya həyata keçirildi. 
Bakı – Tiblisi – Ceyhan əsas ixrac Neft boru kəmərinin çəklişini o zaman çoxları əfsanə hesab 

etdikləri halda ümummilli lider onun mümlünlüyünü sübuta yetirdi. 
O, 1994-cü il sentyabrın 20-də “əsrin müqaviləsi”nin imzalanması mərasiminin açılışında 

demişdir: “Biz bu müqaviləni imzalamaqla Azərbaycan Respublikasının suveren hüquqlarının 
bərqərar olduğunu, xalqımızın öz sərvətinə özünün sahib olduğunu dünyaya bir daha nümayiş 
etdiririk. Bu müqavilə Azərbaycan Respublikasının dünya birliyində layiqli yer tutmasına kömək 
edəcək. Ölkəmizin iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyatı, sərbəst bazar iqtisadiyyatı ilə sıx 
bağlayacaqdır. Ən diqqətə layiqi ondan ibarətdir ki, bu müqavilə Azərbaycan xalqının bu gününə, 
gələcəyinə böyük mənfəətlər verəcək, onun rifah halının yüksəlməsi üçün zəmin yaradacaqdır” (6, 

204). 

H.Əliyev XX əsrdə ikinci dəfə yenicə müstəqilliyə qədəm qoymuş Azərbaycan dövlətinin 
müstəqilliyinin qorunub saxlanılması, onun dünya dövlətləri sırasında tanınması üçün çox böyük 
işlər görmüşdür. O, çıxışlarının birində qeyd etmişdir ki, “Azərbaycan dövlət müstəqilliyi tarixi 
hadisədir. Azərbaycan xalqının tarixi nailiyyətidir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi dönməzdir, 
əbədidir və bizim borcumuz dövlət müstəqilliyini, əldə etdiyimiz milli azadlığı qoruyub 
saxlamaqdır. Bizim vəzifəmiz bu müstəqilliyi möhkəmləndirməkdən və gələcək nəsillərə müstəqil 
qüdrətli, çiçəklənən Azərbaycan dövləti çatdırmaqdan ibarətdir”. 

H.Əliyevin 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş “Azərbaycan Respublikasının 
Konstitutusiyası”nın hazırlanmasında böyük xidməti olmuşdur. O, özü Konstitutsiya komissiyasının 
sədri seçilmişdir. 

H.Əliyev çıxışlarının birində demişdir ki, “Biz humanistik, demokratik dövlət qururuq, 

demokratik prinsiplər əsasında yaşamaq istəyirik. Insan hüquqlarının, insan şəxsiyyətinin 
qorunmasına çalışırıq. Ancaq gərək insan da dövlətin qanunlarına riaəyt etsin. Dövlətin qanunlarına 
riayət etməyən insan dövlətin qanunları əsasında cəzalanmalıdır. Başqa yol yoxdur. Biz 
özbaşnalığa, hərc-mərcliyə yol verə bilmərik. Bu müddətdə keçdiyimiz dövrdə, təəssüf ki, belə 
hallara yol verilmişdir. Oktyabr hadisələri göstərdi ki, bunlara yol vermək mümkün deyildir. 
Şəxsiyyətindən, keçmiş xidmətlərindən, adından-sanından asılı olmayaraq hər kəs qanuna tabe 
olmalıdır. 

Qanunun aliliyi hamı üçün eyni olmalıdır. – “Adi vətəndaş üçün də, vəzifəli şəxs üçün də, 
prezident üçün də, Mən də qanun aliliyi keşiyində duracağam”. 

H.Əliyev uğurlu fəaliyyətinə və xidmətlərinə görə bir sıra beynəlxalq mükafatlara, müxtəlif 
Ölkə Universitetlətinin Fəxri Doktoru adına, 2 dəfə Sovet Dövlətinin ən böyük mükafatı sayılan 
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Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adına layiq görülmüşdür. 30 ildən artıq Azərbaycana Rəhbərlik edən bu 
şəxsiyyət, xalqın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatının bütün sahələrində yaxından iştirak 
etmişdir. 

Həliyev dünya Azərbaycanlılarının ümumiliyi, birləşməsi ideyasını ilk dəfə irəli sürmüşdür. 
Onun 2-ci dəfə hakimiyyətə gəlişi ölkəni vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən, ictimai-siyasi hərc-

mərclikdən xilas etmişdir. 
O, Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya çatdıra bilmişdir. Onun sayəsində Azərbaycan öz 

milli-mənəvi dəyərlərini qoruyaraq üçüncü minilliyə inamla qədəm qoymuşdur. 
H.Əliyev uzaqgörən şəxsiyyət kimi tarixi hadisələrin gedişini irəlicədən görə bilirdi. 
O, geniş fəlsəfi və siyasi dünyagörüşünə malik bir şəxsiyyət olmuşdur. 
Azərbaycanın dövlət suverənliyi və iqtisadi müstəqilliyi, xarici siyasəti, xarici iqtisadi 

əlaqələrinin sistemli olaraq genişləndirilməsi Azərbaycanın dünya miqyasında tanınması və s. onun 
adı ilə bağlıdır. Bu böyük siyasi lider Azərbaycanda Milli Ordunun formalaşmasında böyük işlər 
görmüşdür. 

O, demokratik hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində davamlı siyasət yeridərək, ölkədə insan 
hüquq və azadlıqlarının başlıca prinsiplərinin bərqərar olması üçün əsaslı zəmin yaratmışdır. 

H.Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyinin bu günü və gələcəyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli 
fikirlər irəli sürmüşdür. 

Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın bütövlüyünün tanınması, ona hörmət edilməsi prinsipini və s. 
reallaşdırmışdır. Azərbaycanda milli müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, dövlətin hüquqlarına 
hörmətlə yanaşma, mübahisəli məsələlərin sülh yolu ilə həll edilməsi, ölkələr arasında qarşılıqlı 
surətdə faydalı iqtisadi, elmi və mədəni əməkdaşlıq yaradılması, dövlətlərarası əlaqələrin 
genişləndirilməsi və digər məsələlərə ciddi diqqət yetirmişdir. 

1993-cü ildə Azərbaycan xalqının tələbi ilə yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra O, 
demişdir: “Mən ömrümün qalan hissəsini də Azərbaycan xalqına bəxş edirəm” (3, 210). Doğurdan 
da 1993-2003-cü illərdə Azərbaycanın müstəqiliyinin möhkəmləndirilməsində, ölkəmizin hərtərəfli 
inkişafında, Azərbaycanın ağır, çətin vəziyyətindən xilas edilməsində Heydər Əliyevin müstəsna 
rolu vardır. 

Heydər Əliyev haqqında çoxlu kitablar, elmi əsərlər, publistik əsərlər yazılmışdır, məqalələr, 
təhlillər dərc olunmuşdur. Dünyanın aparıcı siyasi və ictimai xadimlərinin onun haqqında dedikləri 
sözlər çox qiymətlidir. Bu sözlər içərisində “Heydər Əliyev nadir şəxsiyyətdir”. Bütün bunlar onun 

analitik qabiliyyətə malik siyasətçi və rəhbər olmasının real təsdiqidir. 
H.Əliyevin həyata keçirilməsinə çalışdığı siyasi, iqtisadi-ictimai və mədəni həyatın bütün 

məsələlərinə bu gün böyük diqqət yetirilir. 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev onun daxili və xarici siyasət xəttini 

ardıcıl surətdə yerinə yetirir. 
2003-cü il prezident seçkiləri zamanı ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Azərbaycan xalqına 

ünvanlandığı müraciətində İlham Əliyev haqqında demişdir: “O, yüksək intelektli, proqmatik 
düşüncəli, müasir dünya siyasətini və iqtisadiyyatını gözəl bilən enerjili və təşəbbüskar bir 
şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan 
sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz ətrafına sıx birləşdirərək, Azərbaycan dövlətinin 
firavanlığı yolunda çox işlər görəcəklər. Inanıram ki, Mənim axıra çatdıra bilmədiyim məsələləri, 
planları, işləri sizin köməkliyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm 
qədər inanıram və gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm” (8, 215). 

İlham Əliyev 2003-cü ildə seçicilərin böyük əksəriyyətinin iradəsi ilə Azərbaycanın Prezidenti 
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seçilmişdir. 
O, Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulmuş demokratik dövlət quruculuğu prosesinin yeni 

tarixi şəraitdə davam etdirilməsinin zəruriliyini başa düşərək, dövlət idarəçiliyini, müasir dünya 
siyasətinin əsas istiqamətinə uyğunlaşdıraraq həyata keçirir. 

İlham Əliyev prezidentlik fəaliyyəti dövründə Azərbaycanda bir çox dövlət səviyyəli 
proqramlarını işlənib hazırlanmasına və onların həyata keçirilməsinə nəzarət etmişdir. “Azərbaycan 
Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı” buna misal ola bilər. 

İlham Əliyev Heydər Əliyevin siyasətini rəhbər tutaraq, çıxışlarının birində demişdir 
“Azərbaycanın gələcək uğurları Heydər Əliyevin siyasəti ilə bağlıdır. Bu siyasətə alternativ yoxdur. 
Yalnız bu siyasət Azərbaycanı uğurlu gələcəyə aparacaqdır. Həyat və bizim fəaliyyətimiz, Heydər 
Əliyev davamçılarının fəaliyyəti bunu sübut etdi. Azərbaycanın güclü inkişaf etmiş ölkəyə 
çevrilməsi, buna artıq heç bir şübhə yoxdur. Heydər Əliyevin siyasi xətti ilə bağlıdır. Biz onun 
davamçıları bu siyasətə sadiqiq və bundan sonra əlimizdən gələni edəcəyik ki, Azərbaycan daha da 

inkişaf etsin, qüdrətli və inkişaf etmiş ölkəyə çevrilsin” (8, 405). 

İlham Əliyev Azərbaycanın gələcəyi uğrunda, əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması 
sahəsində əlindən gəlini əsirgəmir. 
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ÖZÜNƏ NƏZARƏT SOSİAL DAVRANIŞIN MÜHÜM ŞƏRTİDİR 
Məqalədə sosial nəzarət və özünənəzarət probleminin mahiyyəti araşdırılır, onların 

mahiyyətinə müxtəlif tədqiqatçıların yanaşmasındakı xüsusiyyətlər sərh edilir. Sosial nəzarətin və 
özünənəzarətin cəmiyyət həyatındakı rolu və əhəmiyyəti diqqətə çatdırılır. Demokratik və hüquqi 
dövət şəraitində nəzarət probleminin artan rolu qeyd olunur, ayrı-ayrı fərdlərin deviant 
davranışının cəmiyyət normalarına uyğunlaşdırması prosesində sosial nəzarət və özünənəzarətin 
fəaliyyət mexanizmi tədqiq edilir. 

Açar sözlər:sosial nəzarət,ictimai norma,özünə nəzarət,sosial sanksiyalar,məsuliyyət 
hissi,özünü dərk, psixolojı özünütənzimləmə,deviant davranış,sosiallaşma. 
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SELF-CONTROL IMPORTANT CONDITION OF SOCIAL BEHAVIOR 
The article deals with the essence of the problem of social control and self-control,specifics of 

the approach of different researchers to the essence of the problem.The role and importance of 

social control and self-control in the life of society is brough to the attetion of the readers.The 

increasing role of the problem of control in the conditions of democracy and the rule of law is 

noted.The mechanism of action of social control and self-control in the process of matching the 

deviant behavior of separate individuals to the generally accepted norms of society is investigated. 

Keywords: social control,social norm,self-control,social sanctions,sense of responsibility,self-

knowledge,psychological self-regulation,deviant behavior, socialization 

 

Sosial nəzarət sosiologiyada ümimulikdə qəbul edilən çox mühüm anlayışlardan biridir. Öz 
üzvlərinin hərəkətlərini nizamlamaq üçün hər bir sivilizasiyalı cəmiyyət sosial nəzarətin ən müxtəlif 
vasitələrindən istifadə edir. Heç bir cəmiyyət sosial nəzarətsiz ötüşə bilməz. Hətta adamların 
təsadüfən bir araya gəlməsi sayəsində formalaşan kiçik bir qrupda öz nəzarət mexanizmlərini 
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işləyib hazırlaması vacib olur. “Hüquq ensiklopedik lüğətində “ictimai nəzarət-sosial nəzarətin 
kütləvi növü” kimi səciyyələndirilir. İctimai nəzarət dövlət nəzarəti və dövlət-ictimai (xalq) 

nəzarətindən ibarət olan nəzarət sisteminin mühüm tərkib hissəsidir. İctimai nəzarət demokratiyanın 
həyata keçirilməsinin bir forması, geniş kütlələrin cəmiyyətin və dövlətin idarə olunmasına cəlb 
edilməsi üsulu, aşkara çıxarılan nöqsan və çatışmazlıqların aradan qaldırılmasının zəruri şərtidir .(5, 
s.209) 

İctimai və ya sosial nəzarətdən bəhs edərkən ilk növbədə hər bir fərdin məhz özünənəzarəti 
yəni daxili nəzarət məsələsi önəmli problem kimi qarşıya çıxır, çünki hər bir şəxs, fərd, vətəndaş öz 
davranışını bütövlüdə cəmiyyətdə qəbul olunmuş normalara uyğunlaşdıraraq tənzimləməlidir. 

Daxili nəzarətdən, özünənəzarətdən fərqli olaraq, xarici nəzarət umumilikdə qəbul edilən 
qanunlar, davranış tərzi-normalara əməl edilməsinə məsul olan təsisat və mexanizmlərin 
məcmusudur. Burada iki hal özünü göstərir: 

Birincisi, qrupdaxili qeyri-formal nəzarət, ikincisi, təsisatlı formal nəzarətdir. Birinci halda 
əsasən iş yoldaşları, həmkarlar, qohum və qonşular, tanış və dostlar qeyri-formal surətdə əsasən 
fərdin qeyri-etik davranışını tənqid etməyə əsaslanaraq, tövsiyə, məsləhət və s. şəklində ictimai rəyi 
dəstəyləyirlər və s. ikinci halda isə daha çox rəsmi strukturlar və bəzən də inzibati orqanlar cəlb 
edilməklə tədbir görülür. Qeyd etmək lazımdır ki, ailə və iş kolektivi daha çox ictimai (sosial) 
nəzarəti yerinə yetirməyə dəstək olur. Çünki ailə institutu ən önəmli sosial təsisat, iş kollektivi isə 
həmkar-əməkdaşlıq təsisatıdır. Deməli, həm ailə, həm də kollektiv qeyri-formal nəzarətin subyekti, 
aparıcı vahidi, yaxud sosioloji anlamda yanaşsaq, agentləridir. 

Bir məsələni də qeyd etmək lazımdır ki, formal nəzarət qeyri-formal nəzarətdən sonra 
yaranmış və reallıqda ondan sonra gəlir. Əgər qeyri-formal nəzarəti kiçik qrup, dəstə və kollektivdə 
həyata keçirmək mümkündürsə, formal nəzarətin böyük insan çoxluğu çərçivəsində tətbiqi qeyri-
mümkün olur. Məhz burada inzibati təsisatlar daha çox önəm daşıyır. Bu baxımdan qeyri-formal 

nəzarət daha çox lokal, yerli xarakter daşıyırsa, formal nəzarət dövlətin bütün ərazisində səlahiyyət 
kəsb etdiyi üçün daha əhatəli nəzarətdir. Formal nəzarəti təhsil ocaqları, istehsalat müəsisələri, 
məhkəmələr, kütləvi informasiya vasitələri, siyasi qurumlar, qeyri-hökümət təşkilatları və s. 
təşkilatlar həyata keçirir və bu zaman qanunlar, hökumət qərarları, sərəncamları və s. ictimai 
(sosial) nəzarətin əsasını təşkil edir. Bu isə təsisatlı dəstəkdir. Bir sıra hallarda nəzarət prosesi yalnız 
fəaliyyətin istiqamətini tənzimləyir. Məs: ailədə uşağın təlimi, təhsili, valideynlərinin qarşılıqlı 
hörmətinin qorunması və s., əmək kollektivlərində isə fəaliyyətin idarə olunmasına nəzarət tətbiq 
edilir. Deməli nəzarət anlayışına nisbətən idarəetmə anlayışı daha genişdir və nəzarət prosesi məhz 
idarəetmədən yaranır. Çünki formal idarəetmə zəif olduqda, onun üsul və metodları səmərə 
vermədikdə artıq ictimai nəzarət də zəifləyir. Yalnız bütün fərdlərin fəaliyyət normalarına, əxlaq 
dəyərlərinə riayət etdiyi şəraitdə bütövlükdə ictimai (sosial) nəzarət də mükəmməl, mühit isə 
yüksək mədəniyyətli olar. 

Ölkə prezidenti İlham Əliyev 2015 ci il mayın 27-də Respublika gününə həsr olunmuş tədbirdə 
bir daha diqqəti belə bir problemə cəlb etmişdir ki, “Bu gün Azərbaycan dövləti möhkəm əsaslar, 
milli maraqlar üzzərində qurulub. Bizim milli ideologiyamız, azərbaycançılıq fəlsəfəsi bütün 
cəmiyyəti birləşdirir. Müstəqqil Azərbaycan dövləti möhkəm milli dəyərlər üzərində qurulubdur. 
Ölkəmizdə ictimai proseslər müsbət istiqamətdə inkişaf edir... İdarəetmə sahəsində müsbət 
islahatlar aparılır. Mən burada ictimai nəzarətin əhəmiyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm...mütləq 
çox güclü ictimai nəzarət olmalıdır. Belə olarsa o zaman işlər daha surətlə gedər və xoşagəlməz 
halların aradan qaldırılması üçün yeni bir mexanizm yarana bilər... İctimaiyyət də daha fəal 
olmalıdır” (1) 
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Məsuliyyət hissi, özünə nəzarət hər bir şəxs üçün həlledici amildir. 
Sosial nəzarət cəmiyyət hüdudlarında insanların davranışını müəyyən edən metodlar, 

strategiyalardır. 
Real həyatda sosial nəzarət proseslərinin üç əsas tipi fəaliyyət göstərir. 
1. Fərdləri öz cəmiyyətinin norm ativ gözləmələrini internalizasiya etməyə sövq esən 

proseslər; 
2. Fərdlərin sosial təcrübəsini təşkil edən proseslər; 
3. Müxtəlif formal və qeyri-formal sosial sanksiyalar tədbiq edən proseslər. 
F.Vahidov və T.Ağayevin “Sosiologiya” kitabında qeyd olunur ki, cəmiyyət üzvləri fasiləsiz 

surətdə sosiallaşma prosesini keçirirlər. Onlar bu proses sayəsində təfəkkürün, hiss və davranışın elə 
sistemlərini mənimsəyirlərt ki, onlar məlum cəmiyyətin mədəniyyəti üçün xarakterikdir. Uşaq 
yaşlarında digər adamların gözləmələrinə uyğunluq hər şeydən əvvəl xarici nəzarət proseslərinin 
məhsuludur. Yaşa dolduqca insanın davranışı getdikcə daha artıq dərəcədə daxili tənzimləyicilərlə 
idarə olunur. Bu tənzimləyicilər çox funksiyalar yerinə yetirirlər, halbuki onlar əvvəllər, uşaq 
yaşlarında xarici nəzarət mexanizmləri vasitəsilə yerinə yetirilirdi. İnternalizasiya prosesi belə baş 
verir: fərdlər cəmiyyətdə üstün olan davranış standartlarını öz şəxsiyyətinə “hopdururlar”. İnsan bu 

standartları çox zaman düşünmədən, müəyyən suallar vermədən, “qeyd-şərtsiz” özünün “ikinci 

naturası” kimi qəbul edir. İnsan qrupun həyatına daha dərindən nüfuz etdikcə, qrupun qayğıları ilə 
“yüksəldikcə” özü haqqında müəyyən təsəvvürlər işləyib hazırlayır; bu təsəvvürlər onun davranışını 
qrupun normalarına müvafiq surətdə nizamlayır. Qrup üzvlərinin etdiyini təkrar olaraq yerinə 
yetirməklə o, öz identikliyini əldə edir. Qrup onun öz qrupuna çevrilir; o, qrupun normalarını öz 
normaları kimi qəbul edir. Beləliklə, sosial nəzarət özünənəzarətə çevrilir: o, qrupun normalarını öz 
normaları kimi qəbul edir. 

Normalar və sanksiyalar vahid tam halında birləşən sosial nəzarət ünsürləridir. Sanksiyalar 
sistemi iki istiqaməti ilə nəzərə çarpır. Birinci istiqamət normaları yerinə yetirmək məqsədi ilə 
mükafatları nəzərdə tutursa, ikinci istiqamət deviantlığa, yəni normalardan uzaqlaşmağa görə 
cəzaları nəzərdə tutur.Sanksiyalar dəyərlərə və normalara malik olmaqla sosial nəzarət mexanizmini 
təşkil edir. 

Normaların nəzarətedici imkanları onda təzahür edir ki, insanların davranışına normalar 
əsasında digər insanlar nəzarət edirlər. Sanksiyaların yerinə yetirilməsi kimi,normalara əməl 
olunması da davranışı qabaqcadan müəyyənləşdirməyə imkan yaradır. 

Sosial sanksiyaların tətbiqi müəyyən hallarda kənar şəxslərin iştirakını tələb edir, lakin bir sıra 
hallarda belə iştirak tələb olunmur. Əgər sanksiyanın tətbiqi insanın özü tərəfindən özünə qarşı 
istiqamətlənirsə və onun daxili aləmində baş verirsə, nəzarətin belə forması özünənəzarət hesab 
olunur. Tədqiqatçı M.Ə.Əfəndiyev haqlı olaraq qeyd edir ki,özünənəzarət həm də daxili nəzarətçi 
adlandırılır. Fərd öz davranışını müstəqil tənzimləyir ki, bunun da əsasında qəbul edilmiş ümumi 
normalara riayət edilməsi dayanır.Sosiallaşma prossesində normalar o dərəcədə möhkəm 
mənimsənilir ki,insanlar onu pozarkən utanmaq və ya günahkar olmaq hissini keçirirlər. 

Özünənəzarət insanın öz mənəvi aləminə, daxilinə nəzarətdir,onu tənzimləmə 
ölçüsüdür.Özünənəzarətə daxili tələbat insanın əhəmiyyətli keyfiyyəti olmaqla yanaşı,onun 
sosiallaşmasını təmin edən cəhətlərdəndir.O, sosial normalardan kənara çıxmağı 
məhdudlaşdırmaqla,şəxsiyyətin mütərəqqi maraq və meylinin təşəkkülünə imkan yaradır. 
Özünənəzarət birinci növbədə insanı vicdanlı,obyektiv olmağa təhrik edir. Vicdan isə əxlaqi 
kateqoriya olmaqla yanaşı həm də sosial kateqoriyadır. Vicdanının səsi ilə davranan fərd 
özünənəzarət hissindən uzaqlaşmır, davranışını, hərəkətlərini və fəaliyyətini nəinki tənzimləyir, 
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eləcə də müəyyən edir.Antik dövrün müdrik insanlarından birinin dediyi belə bir kəlamı xatırlatmaq 
yerinə düşər ki, “Mən şəxsi vicdanımın sakit səsindən dəhşətli məhkəmə tanımıram”. (4, s. 320) 

Tədqiqatçıların hesablamalarına görə, sosial nəzarət təxminən 70% özünənəzarət vasitəsi ilə 
həyata keçirilir. Cəmiyyət üzvlərində özünənəzarət nə qədər yüksək inkişaf edərsə, bu cəmiyyət 
xarici nəzarətə bir o qədər az əhəmiyyət verər və əksinə,insanlarda özünənəzarət nə qədər az 
təzahür edərsə, sosial nəzarət təsisatları, xüsusilə ordu, məhkəmə, dövlət bir o qədər tez hərəkətə 
gələ bilər. Özünənəzarətin zəif olduğu hallarda xarici nəzarətin zərurətə çevrilməsi təbiidir. Lakin 
sərt xarici nəzarət, əhəmiyyətsiz himayədarlıq mənlik şüurunun və iradənin inkişafına mane olur, 
daxili iradə gücünü boğur. Qeyri-demokratik cəmiyyətdə, diktatura mühitində məcburi nəzarətə 
tabe olmağa adət edən vətəndaşlar daxili nəzarəti inkişaf etdirməkdən xeyli dərəcədə məhrum 
olurlar. 

Şəxsiyyətin özünüdərki onun həyat mövqeyinə transfer olunur. Həyat mövqeyi isə özündə 
dünyagörüşü qaydalarına,sosial dəyərlərə, şəxsiyyətin ideal və normalarına, fəaliyyətə hazırlığına 
əsaslanan davranış prinsiplərini təcəssüm etdirir. Şəxsiyyətin həyatında dünyagörüşü və normativ-

dəyər amillərinin əhəmiyyətini şəxsiyyətin sosial davranışının özününizamlamasının disparision 
nəzəriyyəsi (disparitio-latln dilində yerləşmə mənasını verir) təhlil və izah edir. Bu nəzəriyyənin 
əsaslarını Amerika sosioloqları T.Znanetski və C.Tomas qoymuşlar. Sovet sosiologiyasında isə bu 
nəzəriyyəni V.A Yadov fəal surətdə davam və inkişaf etdirirdi. Disporision nəzəriyyəsi şəxsiyyətin 
sosial və sosial-pisxoloji davranışı arasında əlaqə qurmağa imkan verir.Şəxsiyyətin disporisiyası 
onun müəyyən fəaliyyət şəraitini qəbul etməyə və bu şəraitdə müəyyən davranış modelini 
gerçəkləşdirməyə meyilli olmasını göstərir. (8, s. 374) Disporisiyanı yuxarı və aşağı adlanan iki 
hissəyə bölürlər. Yuxarı adlanan disporisiya davranışın ümumi istiqamətini nizamlayır. Onun 
tərkibinə aşağıdakıları daxil edirlər: 1) həyat konsepsiyası və dəyərlərin orientasiyası; 2) tipik sosial 
obyekt və şəraitə uyğun olan umumiləşdirilmiş sosial qaydalar; 3) müəyyən sosial mühitdə, konkret 
sosial şəraitdə davranışa situativ sosial qaydaların meyilli olması. 

Aşağı disporisiya adlanan mövqe isə müəyyən fəaliyyət sferasında davranışı,tipik şəraitdə 
hərəkətlərin istiqamətini göstərir.Yuxarı şəxsiyyət disporisiyası ümumi sosial şəraitin məhsulu 
olaraq və şəxsiyyətin daha mühim tələbatlarına cəmiyyət ilə harmoniklik təlabatına cavab verərək 
fəal surətdə aşağı disporisiya adlanan anlayışa təsir göstərir. 

İslam dininin müqəddəs kitabı Quranda da müraqibə, yəni özünənəzarət məsələsinə geniş yer 
ayrılmışdır. Şəriət nəzərdə tutur ki, insan özü ilə şərtləşəndən sonra özünü bütün günahlardan 
qorumalı,səhlənkarlıq edib vədinə xilaf çıxmamalıdır. Müqəddəs kitabda ümumilliyyətlə əxlaq 
problemlərinə, ictimai əxlaqa, nəfsin islahına əxlaqi tərəqqiyə çatmağın yollarına, nalayiq 
xüsusiyyətlər və onlardan xilas olma yollarına, ədəb və mədəniyyətə, ailə əxlaqına, gözəl 
xüsusiyyətlərə və s. geniş yer ayrılmış, davranışın nizamlanması istiqamətində ciddi göstərişlər 
verilmişdir. Özünü islah etmək zərurət olaraq qarşıya qoyulur. Təxliyyə, yəni qəlbi və fikri pis 
xasiyyətlərdən, yanlış adətlərdən təmizləmək yolunun əsas mövzusu kimi insanın öz nəfsi ilə 
mübarizəsi məsələsi təqdim edilir ki, bu da özünənəzarətin ən bariz nümunəsidir. Nəfslə 
mübarizənin birinci şərti və yolu kimi isə təfəkkürün inkişafı vacib sayılır, nəhayət, 
riyakarlıq,qəzəb,həsəd və paxıllıq, bədgümanlıq və təcəssüz(eyibaxtarma), qeybətetmə, 
şöhrətpərəstlik, təkəbbürlün, xudpəsəndlik və s.kimi mənfi keyfiyyətlər qəbuledilməz hesab olunur. 

Özünənəzarət deyərkən öz emosiyalarına, fikirlərinə, davranışına nəzarət etmək qabiliyyəti 
nəzərdə tutulur. Özünə nəzarət iradəyə əsaslanır ki, o da insanın dərk edilmiş qərar qəbul etmək, 
onu həyata keçirmək qabiliyyətini müəyyan edən ali psixi funksiyadır. Özünənəzarət pisixoloji 
özünütənzimləmə anlayışı ilə sıx bağlıdır. Özünənəzarət insanın qarşısına qoyduğu məqsədə çatmaq 
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qabiliyyətinin ən mühim elementidir. Özünənəzarətin səviyyəsi həm anadangəlmə genetik 
göstəricilər ilə, həm də insanın pisxoloji vərdişləri ilə müəyyən edilir. İnsanın kəllə beynində gedən 
neyrofizioloji prosseslər özünənəzarəti müəyyən edir. Bu prossesin normal getməməsi,müəyyən 
səbəblərdən yaranmış patalogiyalar insanın aqressiv, cinayətkar fəaliyyətinə,deviant davranışına 
səbəb olur. 

Özünənəzarət ciddi sosioloji problemdir.Ona görə ki,özünənəzarətin inkişaf səviyyəsi 
cəmiyyətdə hansı sosial tipdən olan insanın üstünlük təşkil etdiyini,hansı dövlət quruluşunun 
bərqərar olduğunu səciyyələndirir. Bu da nəticə olaraq onu göstərir ki, özünənəzarətin yüksək 
inkişaf etdiyi yerlərdə o, demokratiyanın qərarlaşması ilə şərtlənmişdir. Belə ki, fərdlər öz 
davranışlarını müstəqil şəkildə nizamlayır,onu ümumi qəbul edilmiş normalarla uyğunlaşdırırlar. 
Sosiallaşma prossesində normalar fərdlər tərəfindən o qədər möhkəm mənimsənilir ki, insanlar 
həmin normaları pozduqda özlərini xoşagəlməz vəziyyətdə və ya günahkar hesab edirlər. Bu halda 
adətən təqsirkarlıq hissi üzə çıxır və vicdan əzabı məsələsi aktuallaşır. Vicdan isə daxili nəzarətin 
təzahür formasıdır. Ümumi qəbul edilmiş normalar rasional göstərişlərdir, onlar şüur sferasında 
mövcud olur, oradan aşağıda isə şüuraltı amillər və qeyri-şüuru adlanan hadisələrdən bəhs edilə 
bilər. Fərd özünün şüuraltı adlanan amilləri ilə mübarizə aparmalı olur.Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, 
deviant davranışın özünə də müxtəlif yanaşma mövcud ola bilər, yəni bir halda müəyyən halda 
hərəkət norma kimi, digər halda isə normadan yayınma kimi qəbul edilə bilər. Bu meyarla müxtəlif 
siyasi rejimlərdə, müxtəlif coğrafi məkanda, müxtəlif milli-etnik anlamda deviant davranışı və ya 
normaya uyğun hərəkəti dəqiq müəyyən etmək lazımdır.Əlbətdə ki, bütün zamanlarda və 
məkanlarda,bütün şərait və anlamlarda fərqli davranış kimi qəbul edilən hərəkətlər hamı üçün 
aydındır. məsələn, qəhrəmanlıq, dahilik, idman nailiyyəti, liderlik qabiliyyəti və s. 

İctimai fikir tarixində azadlıq problemi həmişə müxtəlif mənaların axtarışı ilə əlaqədar 
olmuşdur.Bu problemin həlli zamanı belə bir mövqe üstünlük təşkil edir ki,azadlığı 
saciyyələndirərkən əsas meyar kimi insanın azad iradəyə malik olması və ya onun hərəkətlərinin 
xarici zarurətlə şərtlənməsi məsələsinə diqqət yetirmək lazımdır. Əgar hər şey birmənalı olaraq 
zərurət təşkil edirsə, yəni praktiki olaraq təsadüflər mövcud deyilsə, bu halda insan avtomata, robota 
çevrilir və ona verilmiş proqram üzrə hərəkət edir. Bu halda insan azadlığı, onun xarakterik 
cəhətləri haqqında danışmaq çətindir, çünki azadlıq istədiyin kimi, lazım bildiyin formada münasib 
hesab etdiyin zamanda və məkanda hərəkət etmək imkanıdır. Azadlığın əsası, onun nüvəsi insanın 
emosional-iradi və intellaktual gərginliyi ilə əlaqədar olan seçim qabiliyyəti, seçim imkanı və seçim 

hüququdur. Cəmiyyət öz normaları və məhdudlaşdırma tədbirləri ilə insanın seçim diapozonunu 
müəyyən edir. Bu diapozon bir qayda olaraq, azadlığın reallaşdırılması şəraitindən, ictimai 
fəaliyyətin bərqərar olmuş formalarından, cəmiyyətin inkişaf səviyyəsindən və ictimai sistemində 
insanın yerindən asılıdır. Azadlıq həmçinin insan varlığının elə spesifik üsüludur ki, o, insanın qərar 
qəbul etmək qalibiyyəti, onun oz məqsəd, ideal, maraq və üstünlük verdiyi dəyərlərə uyğun hərəkət 
etmək bacarığı ilə əlaqədardır. İnsanın qərar qəbul etmək qabiliyyəti, maraq, məqsəd və idealarını 
müəyyən etməsi əraf aləmin obyektiv xassələrini, münasibətləri, ətraf aləmin qanunauygunluqlarını 
dərk etmək əsasında baş verməlidir. Bu prosesdə isə azadlıq və məsuliyyət, deviant davranış və ya 
yaradıcı fəaliyyət problemləri meydana çıxır. Azadlıq və məsuliyyət, konstruktiv və destruktiv 

davranış probleminin çözülməsində özünənəzarət anlayışı çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yalnız 
seçim imkani olan yerdə azadlıq vardır. Yalnız söz azadlığı olan yerdə insanın öz hərəkətləri üçün, 
onun doğura biləcəyi fəsadlar üçün məsuliyyəti meydana gəlir. Azadlıq və məsuliyyət insanın 
şüurlu fəaliyyətinin iki tərəfidir. Azadlıq məsuliyyəti doğurur, məsulliyyət isə azadlığı 
istiqamətləndirir. 
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Adətən məsuliyyətin aşağındakı növlərini bir-birindən fərqləndirirlər. 
1) Tarixi, siyasi, əxlaqi, hüquqi və s. 
2) Fərdi, qrup, kollektiv. 
İnsanın azadlığının inkişafı ilə həm də onun məsuliyyəti güclənir, lakin məsuliyyətin istiqaməti 

tədricən kollektiv məsuliyyətdən konkret insana, yəni fərdi məsuliyyətə doğru dəyişir. Yalnız azad 
və məsuliyyətli şəxsiyyət sosial davranışda özünü tam olaraq reallaşdıra bilər. Sosial məsuliyyət isə 
şəxsin digər insanlara münasibətdə oların mənafeyinə, maraqlarına uyğun formada özünü 

aparmasında, fəaliyyət göstərməsində təcəssüm edir. 
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DÖVLƏT GƏNCLƏR SİYASƏTİ. GƏNCLƏRİN 
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Bu məqalədə Azərbaycanın gənclər, gənclər siyasəti və gənclər təşkilatlarına yaradılmış 
imkanlardan və onların Dövlət Gənclər Siyasətinin həyata keçirilməsindəki rolundan danışılır. 
Həmçinin qeyri-hökumət təşkilatlarının cəmiyyətə, əsasən də gənc nəslə olan təsiri ətrafında 
araşdırma aparılıb. 
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THE PUBLIC YOUTH POLICY OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN.  
THE ROLE OF YOUTH AND YOUTH ORGANIZATIONS IN THE SOCIETY 

In this article there is talked about youth of Azerbaijan, youth policy, the opportunities created 

for youth organizations and their role in the realization of youth policy. In addition, the author in-

vestigated the tasks about the influence of non-governmental organizations on the society, especial-

ly on youth. 
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Öz tari i ərzində ikin i dəfə dövlət müstəqilliyini əldə edən Azərbayc n Respublikasının 1995-

ci ildə sərbəst Konstitusiyası yazılıb, qəbul edilmişdir. Anc q bu istiq mətdə bir sır  çətinliklər var 
idi. İlk öncə onu qeyd etmək zəruridir ki, keçmiş SSRİ-nin tərkibində olduğu illərdə Azərbaycan 
Respublikasının öz müstəqil Konstitusiyası mövcüd olmayıb. İkincisi, “gənclər siyasəti”, “gənclər 
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proqramı” kimi anlayışlar da yox idi. Üçüncüsü isə, gənclər və qeyri-hökümət təşkilatları yalnız 
müstəqillik qazanılandan sonra açılmağa və fəaliyyət göstərməyə başladılar. 
 Sosializm düşərgəsində vətəndaş cəmiyyəti demək olar ki, bu günki formatda mövcüd 
olmamışdır. Başlıca səbəb, hökumətin bütün cəmiyyət üzvlərinin şəxsi həyatlarına bir çox hallarda 
müdaxiləsi olmuşdur. Müstəqillik qazanandan sonra vətəndaş cəmiyyətinin formalaşmasına ehtiyac 
duyulub və bu missiyanı qeyri-hökumət təşkilatları öz üzərlərinə götürüblər. Müstəqilliyimizin 
bərpa olunmasından 28 il keçsə də, vətəndaş çəmiyyətinin formalaşması müasir dünyamızda və 
gənc suveren ölkəmizdə hələ də davam edir. (9) 

İndi isə yuxarıda qeyd olunan fikirlərə bir qədər aydınlıq gətirək. 
Azərbaycanda gənclər siyasəti Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Cənab Prezident il 

ərzində bir neçə dəfə gənclərlə görüşüb onlarla fikir mübadiləsi aparmışdır. Elə bundan 
qaynaqlanaraq demək olar ki, gənclər siyasəti və ümumiyyətlə gənclərlə bağlı iş hər zaman dövlət 
siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olmuşdur və olmaqda da davam edir. Beləliklə, ölkəmizdə 
müəyyən bir sferanın inkişafı üçün həmin sahənin qanunla tənzimlənməsi şərtdir. Elə bu məqsədlə 
Azərbay n Respublikasının Prezidenti 2002-ci il 09 aprel tarixli Sərəncamı ilə “Gənclər siyasəti 
haqqında” qanunu təsdiq etmişdir. Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında gənclər siyasətinin 
prinsiplərini, istiqamətlərini, məqsədlərini, təşkilati-hüquqi əsaslarını müəyyən edir və bu sahədə 
yaranan münasibətləri tənzimləyir. (1) Həmçinin bu sənəddə gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi və 
mədəni həyatda iştirakı, istedadlı gənclərə dövlət qayğısı, onların sağlamlığının qorunması və fiziki 
inkişafı, gənc ailələrə və gənclər təşkilatlarına dövlət yardımı kimi vacib müddəalar əksini tapıb. 
Bunlar hamısı gənclərin mənəvi-ideoloji cəhətdən tam yetkinləşməsinə, sosial problemlərinin 
həllinə, faydalı məşğulluğunun təmin olunmasına imkan yaradıb. 

Beləliklə də hal-hazırda bu Qanunun icrası üzrə gənclər sektorunda çoxşahəli işlər gedir. 
Ölkəmizdə gənclər siyasətini həyata keçirmək üçün Gənclər və İdman Nazirliyi mövcuddur. Əlavə 
olaraq gənclərin təşəbbüslərinə dəstək olmaq üçün 2011-ci ildə Azərbaycan Prezidenti yanında 
Gənclər Fondu da yaradılmışdır və o da, öz növbəsində dövlət gənclər siyasətinin həyata 
keçirilməsində olduqca böyük rol oynayır. Bu yaxınlarda Prezident Administrasiyasının tərkibində 
yeni Gənclər siyasəti və İdman məsələləri şöbəsi yaradılmışdır, V çağırış Milli Məclisin tərkibində 
də yeni Gənclər və İdman komitəsi fəaliyyətə başlamışdır. Bütün bunlar onun göstəricisidir ki, 
ölkəmizdə olan digər sahələr kimi gənclər sahəsində də dövlətin peşəkar, sistemli yanaşması var və 
bu qurumlar bir daha Azərbaycanda gənclər siyasətinə davamlı dəstəyin olduğunu nümayiş etdirir. 
(2, 5s)  

 Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasəti bir çox ölkələrə nümunədir. Azərbaycanda 
gənclərlə bağlı dövlət siyasəti bir sıra özəllikləri ilə seçilir. Azərbaycan Respublikasının 
Prezidentinin Sərəncamları ilə təsdiq olunan Dövlət proqramları ölkəmizdə gənclərə göstərilən 
diqqətin bariz nümunəsidir. Cənab Prezidentin imzaladığı Sərəncamla təsdiq olunmuş “Azərbaycan 
gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı “Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf 
Konsepsiyasının əsasında hazırlanıb. Dövlət Proqramının qəbul olunması bu gün yetişən gənclərin 
inkişafına dəstək verməklə yanaşı, onların qarşısına mühüm vəzifələr qoyur. Dövlət Proqramı 
əvvəlki illərdə həyata keçirilən gənclər siyasətinin uğurlarına hesablanıb. (3)  

 Gənclər siyasəti haqqında danışdıqda, ilk öncə fikrə onun subyektləri, yəni gənclər siyasətini 
reallaşdıran, onun müddəalarını yerinə yetirən qurumlar gəlir. Bunlar, ictimai birliklər, gənclər 
təşkilatları, Gənclər Fondu, qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) və əlbəttə ki, Gənclər və İdman 
Nazirliyidir. 

İctimai birlik - təsis sənədlərində müəyyən olunmuş məqsədlərlə ümumi maraqlar əsasında 
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birləşmiş bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxsin təşəbbüsü ilə yaradılmış könüllü, özünüidarəedən, 
öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan və əldə edilən gəliri öz 
üzvləri arasında bölməyən qurumdur. Məsələn, “İrəli”, “ARTGTİ”, “”ARGTMŞ” “Cavan” və 
ictimai birliklər fəaliyyət göstərir. Onların platformlarının əsas prinsipi dövlət gənclər siyasətini 
uğurla yerinə yetirməkdir.mba gir burda   

 Fond - üzvləri olmayan, bir və ya bir neçə fiziki və (və ya) hüquqi şəxslər tərəfindən əmlak 
haqqı əsasında təsis edilən və sosial, xeyriyyə, mədəni, təhsil və ya digər ictimai-faydalı məqsədlər 
daşıyan qurumdur. (4)  

 Gənclər təşkilatları fəaliyyətinə görə gənclər sektorunun ən dinamik qrupu hesab olunur. 
Gənclər təşkilatlarının fəaliyyətlərinin canlandırılması və stimullaşdırılması məqsədilə indiyədək 
dəfələrlə müxtəlif sərgilər keçirilmişdir. Bundan başqa təşkilatların layihələrinin 
maliyyələşdirilməsi istiqamətində ardıcıl olaraq dövlət dəstəyi göstərilir. Bu təşkilatların bəziləri 
artıq sahələr üzrə peşəkarlaşır, yeni təşkilatların yaranması prosesi davam edir və dövlət sifarişlərini 
yüksək səviyyədə yerinə yetirə biləcək təşkilatlar formalaşır. Gənclər təşkilatları dövlət gənclər 
siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri olmaqla yanaşı, vətəndaş cəmiyyətinin qurulmasında 
gənclərin iştirakını şərtləndirən əsas amillərdən biridir. Gənclər bu tip təşkilatlarda birləşərək öz 
imkan və bacarıqlarını konkret istiqamətlər üzrə səfərbər etməklə həm öz potensialını açır, həm bir 
fərd kimi inkişaf edir, həm də vətəndaş cəmiyyətinin fəal iştirakçısı olur. Məhz bu səbəbdən gənclər 
təşkilatları ilə işin təşkili və bu istiqamətə dövlətin diqqət göstərməsi gələcək nəslin hərtərəfli 
inkişafını köklü şəkildə təmin etmiş olur.  

 Hazırda Azərbaycanda 300-dən artıq gənclər təşkilatı Azərbaycan Respublikası Ədliyyə 
Nazirliyində dövlət qeydiyyatına alınmışdır. (5) Gənclər təşkilatlarının çoxluğu ölkəmizdə 
yaradılmış azad, plüralist mühitin nəticəsidir. Hazırda istənilən qrup öz maraqlarına uyğun formada 
birləşə, həmfikirləri ilə bərabər təşkilatlana bilər. Bu hal yalnız real həyatda deyil, həm də sosial 
şəbəkələrdə də gənclərin sərbəst olaraq öz fikirlərini bildirməsinə imkan yaradır. Bundan əlavə, 
təşkilatların koalisiyalaşması da baş verir. Məsələn, Azərbaycan Respublikası Gənclər Təşkilatları 
Milli Şurası (ARGTMŞ) kimi bir birlik var. ARGTMŞ öz sıralarında 125 təşkilatı birləşdirir. Belə 
bir format da özlüyündə gənclərin inkişafına təkan verir və bir istiqamətdə fəaliyyət göstərməyə 
sövq edir. 

O ki, qaldı gənclər təşkilatlarının işlərinin qiymətləndirilməsinə, onların daha böyük işlər 
görmək üçün yaxşı potensialı var. Onlar bu potensialı istifadə edərək, dövlətimizin onlara olan 
etimadını doğrulda bilərlər və bunu da edəcəklər. Gənclər təşkilatları müstəqil olaraq fəaliyyət 
göstərirlər. Ölkə rəhbərliyi də bu təşkilatların inkişaf etməsinə, onların ölkəmizin xeyrinə yönəlmiş 
fəaliyyətinə kömək məqsədilə lazımi dəstəyi verir. Hər il yüzlərlə layihələr bir sıra gənclər işi ilə 
məşğul olan ölkə qurumları tərəfindən maliyyələşir. Bu üsulla dövlət, gənclər siyasətinin həyata 
keçirilməsində QHT-lərin iştirakını təmin etməklə bərabər gənclərin təşəbbüslərini də dəstəkləyir. 
 Gənclər siyasətinin digər bir müsbət tərəfi isə, onun aktorları olan gəncləri bir araya gətirən 
qurumların ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdə birləşməsidir. Məsələn, 
“Xocalıya ədalət” kampaniyası kimi ümummilli məsələlərdə demək olar bütün gənclər təşkilatları 
bərabər fəaliyyət göstərirlər. (6) 

Gənclər siyasəti – yalnız ictimai fəaliyyət, layihələrin reallaşdırılması, təqdimat və tədbirlərin 
keçirilməsi deyil. Gənclər siyasətinin forvardı olan gənclər təhlükəsizlik təminatçısıdırlar, Vətəni 
qoruyan əsgərdirlər. Xalqımız 2016-cı ildə baş verən Aprel döyüşlərində gəncliyimizin sonsuz 
vətənpərvərliyinin şahidi oldu və bundan qürur duydu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin də 
dediyi kimi, təhlükəsizlik məsələlərində biz yalnız gənc nəslə güvənirik. Bu gün sərhədlərimizin 
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keşiyində, erməni təcavüzkarları ilə üzbəüz səngərlərdə dayanan gənclərimiz bütün sahələrdə 
olduğu kimi, təhlükəsizlik, müdafiə məsələlərində də ölkəmizin etibarlı əllərdə olduğunu sübut 
edirlər. 

Bundan əlavə, Bakıda IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkil olunmasında 
gənclər təşkilatlarının özünəməxsus rolu olub. Gənclər təşkilatları tərəfindən təmin olunan 
könüllülər indiyədək ölkəmizdə keçirilən irimiqyaslı idman tədbirlərinin təşkilində yaxından iştirak 
ediblər. Bakıda keçirilmiş birinci Avropa Oyunlarının təşkilinə 15 min, Formula-1 Azərbaycan 
Qran-Prisinə 3500-dən çox könüllü cəlb olunub. 

Dövlət gənclər siyasətinin əsl mahiyyəti gənclərin öz bilik və bacarıqlarının, təbii potensialının 
effektli reallaşdırılmasını, cəmiyyətdə layiqli yer tutmasını təmin edən şəraitin yaradılması 
məqsədilə dövlət tərəfindən müəyyən edilmiş prioritetlər və həyata keçirilən tədbirləri 
sistemləşdirməkdir. Gənclərin hərtərəfli inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi, elmi və mədəni tərəqqisi ilə 
sıx əlaqədədir, onun qlobal rəqabətə davamlılığının, milli təhlükəsizliyinin vacib şərtlərindəndir. (7) 
 Gənclər təşkilatlarının uğurlu fəaliyyət istiqamətlərindən biri də beynəlxalq təşkilatlarla 
əməkdaşlıq və onların həmin təşkilatlarda təmsil olunmasıdır. Hazırda 35-dən artıq beynəlxalq 
platformada gənclər təşkilatları Azərbaycanı təmsil edir. Azərbaycan gəncləri il ərzində bir sıra 
beynəlxalq tədbirlərdə iştirak edirlər. Gənclərimiz beynəlxalq platformalarda özlərinin xarici 
həmkarları ilə nəinki baş-başa mübarizə apara bilir, bəzi hallarda isə onları üstəliyə bilirlər. Ötən 
dövr ərzində Azərbaycanda kifayət qədər savadlı, geniş dünyagörüşlü gənclik formalaşmışdır. 
Sevindirici tərəf ondan ibarətdir ki, gənclərimiz xaricdə yalnız müxtəlif tədbirlərdə iştirak etmirlər, 
eyni zamanda onlar müxtəlif beynəlxalq təşkilatların idarə heyətində də yer alırlar. Bu gün onlarla 
Azərbaycan gənci bir sıra beynəlxalq təşkilatların idarə heyətlərinin üzvləridirlər. Onlar artıq 
dünyanın müxtəlif regionlarında bu və ya digər siyasətin formalaşmasında birbaşa iştirak edirlər. 
Gənclərimizin xaricdə təhsil və ya təlim tipli tədbirlərdə iştirakı üçün Dövlət gənclər siyasəti 
çərçivəsində bir sıra dövlət qurumları tərəfindən maliyyə dəstəyi ayrılır ki, potensiallı gənclər 
xaricdə elmi konfranslarda, tədbirdlərdə iştirak edə bilsinlər. Yuxarıda qeyd olunanlara əsaslanaraq, 
onu da demək olar ki, qarşıdakı illərdə daha çox Azərbaycan gənci beynəlxalq platformalarda təmsil 
olunacaq. (8) Bunun üçün isə gənclər təşkilatları və gənclər öz fəaliyyətlərində daha da aktiv 
olmalıdırlar. 

Bütün yazılan müsbət tərəflərlə yanaşı, qeyd etmək zəruridir ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən 
qeyri-hökumət təşkilatları, gənclər təşkilatları və s. bir sıra problemlərlə rastlaşıblar və indi də 
rastlaşmaqda davam edirlər. Həmin problemlərdən birincisi odur ki, yerli QHT-lər cəmiyyətin 
bütün zümrələrini və ayrı-ayrı sosial-ictimai qrupları əhatə edə bilmirlər və özü-özlərində faktiki 
olaraq sosial-siyasi bir hərəkat kimi güc göstərə bilmirlər. İkincisi, maddi vəsaitin başqa sahələrdən 
fərqli olaraq daha az ayrıldığını nəzərə alsaq, bu da QHT-lərin işini ləngidir. Üçüncüsü, Dağlıq 
Qarabağ məsələsinin həll olunmaması beynəlxalq təşkilatlara inamsızlığı artırır, bu da öz 

növbəsində yerli QHT-lərə də qarşı inamsızlığa gətirib çıxardır. (9)  

 Bu problemlər var və onların həlli yolunda də müəyyən tədbirlər görülür. Elə bu səbəbdən də 
ölkəmizdə əsas prioritet sahələrdən biri sayılan gənclər siyasəti inkişaf etməyə davam edir. 

Xülasə olaraq, qeyd etmək lazımdır, bu gün ölkəmizdə dövlət gənclər siyasətinin qarşısında 
duran əsas məqsədlər gənclərin vətənpərvərlik ruhunun yüksək olması, onların yaxşı elmə 
yiyələnməsi, asudə vaxtlarının səmərəli təşkil olunması, idman sahəsində uğurların qazanılması, 
məşğulluq, sağlamlıq, sosial və digər problemlərin həllinə yardımçı olmaqdır. Ölkə gəncliyinin 
innovativ potensialını nəzərə alaraq, bu istiqamətdə onların fəaliyyətinə təkan vermək, gənclərlə 
interaktiv fikir mübadiləsi həyata keçirmək, ən əsası isə rəqabətə davamlı kadrlar formalaşdırmaq 
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hazırda qarşıda duran prioritet istiqamətlərdəndir. Bu günki gənclik öz gələcəyi ilə ölkəsinin, doğma 
Azərbaycanının gələcəyini bərabər görməli, bu gələcəyin daha gözəl olmasına inamlı olmalıdır və 
var gücü ilə çalışmalıdır. (2) Qeyri-hökumət sektoru gərək Azərbaycan milli ideologiyasına 
tuşlansın, dövlət süverenliyinə dəstək olsun, milli ruhu və etika dəyərlərini qorusun. Bu ideologiya 
süni yolla mayalanmır, yalnız hökumətin düzgün aparılmış dövlət siyasəti və onun müstəsna hissəsi 
olan dövlət gənclər siyasətinin nəticəsidir ki, cəmiyyətin milli ruhu ilə harmoniya təşkil edir. 

Bu gün Azərbaycan milli ideologiyası əsas üç komponentdən təşkil olunur və vəhdət təşkil 
edir: Azərbaycançılıq, dünyəvi hökumət və İslamın mədəni-etik dəyərləri. Bu üç ideyanın birliyinin 
əsas nöqtəsi azərbaycançılıqdır, hansı ki, Azərbaycanın bütövlüyünün saxlanılması üçün əsas siyasi 
amildir. Gənclər və qeyri-hökumət təşkilatları, ictimai birliklər bu işdə önəmli rol oynayırlar və 
inkişaf edən ölkəmizdə bundan da sonra da mühüm rol oynayacaqlar. 
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KİÇİK SOSİAL QRUPLARLA SOSİAL İŞİN SƏCİYYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

Məqalədə başlıca diqqət kiçik qruplarla sosial işin mahiyyətinə və səciyyəvi xüsusiyyətlərinə 

yetirilir. Bununla bağlı kiçik qrup və sosial iş anlayışları açıqlanır, müxtəlif kiçik qruplarla sosial 

işin müqayisəsi təhlilinə cəhd edilir. Bu məsələ ilə bağlı elmi ədəbiyyatda mövcud olan əhəmiyyətli 

fikirlərə münasibət bildirilir. Eləcə də, spesifik kiçik sosial qrup olan ailə ilə sosial iş aparılır. 
Açar sözlər: sosial qruplar, kiçik qruplar, sosial iş, iş qrupları, münaqişə, ailə 
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TYPICAL FEATURES OF SOCIAL WORK WITH SMALL SOCIAL GROUPS 

The main focus of the article is on the essence and charachter of social work with small 

groups. In this regard, a small group and social work concepts are described, and a comparatibe 

analysis of social work with diferent small groups. There is an opinion on the important ideas in the 

scientific literature related to this issue. As well as searching with families with specific small 

social groups. 

Keywords: social groups, small groups, social works, working qroups, conflict, family 

 

Sosial sistemlərin təsnifatını şərtləndirən meyarlar sırasında sosial qruplar xüsusi yer tutur. 

Sosial qruplar eləcə də cəmiyyətin sosial strukturunu səciyyələndirən mühüm elementlərdən biridir. 

Sosial qruplar ilk növbədə öz üzvlərinin qarşılıqlı fəaliyyət üsulları ilə fərqlənir. Sosial qruplar 

çoxsaylıdır və onları dəqiq müəyyənləşdirmək üçün bu qrupları müəyyən tiplərə ayırmaq vacibdir. 

Sosial qrupların bir neçə növü mövcud olduğuna görə adi fikirdə məhz «qruplar» anlayışı işlədilir 

və elmi baxımdan da belə başa düşülür (5, s.198). 

Elmi ədəbiyyatda cəmiyyətin sosial strukturunun böyük və kiçik qruplardan ibarət olması 
nəzərə çatdırılır. Cəmiyyətin sosial strukturunun belə xarakteri obyektiv olaraq şərtlənir, başqa 

sözlə, son nəticədə insanların şüuru və iradəsindən asılı olmayaraq təşəkkül tapır və inkişaf edir (2, 
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68). Böyük sosial qruplara siniflər, təbəqələr, peşə ilə bağlı demoqrafik qruplar və həmçinin milli 

birliklər daxildir. Kiçik sosial qruplara isə siyasi partiyalar, həmkarlar və gənclər təşkilatları, elmi 

cəmiyyətlər, klublar, mənafe qrupları və başqaları aiddir. 

Kiçik sosial qruplarla sosial işin səciyyəvi xüsusiyyətlərini düzgün və dolğun başa düşmək 

üçün «kiçik qrup» anlayışının konkret təhlili vacibdir. Böyük sosial qrupları açıqlayarkən sosioloji 

ədəbiyyatda makro aləm anlayışına münasibət bildirilir. Lakin makro aləmlə yanaşı digər bir 

məqam da mövcuddur ki, onsuz cəmiyyətin sosial mənzərəsi yarımçıq təsir bağışlayır. 
Sosiologiyada bu mikro aləm, başqa sözlə, qrup adlandırılır. Kiçik qrupu eləcə də ilkin, kiçik formal 

qrup adlandırırlar (7, s.48-50). 

Sosioloqların xeyli hissəsi kiçik qrupların tədqiqinə cəhd edir. Bu qruplar müəyyən insanların 

arasında az-çox daimi və sıx əlaqələrin təzahürü və böyük sosial qrupların hər hansı parçalanması 
(tənəzzülü) nəticəsində əmələ gəlmişdir (1, s.171). Belə hallara da rast gəlinir ki, bəzi kiçik qruplar 

müxtəlif böyük sosial qruplar çərçivəsində üzə çıxır və fəaliyyət göstərir. 

Kiçik qruplar tədqiqatçılar tərəfindən bu və ya digər mövqedən müəyyənləşdirilir. S.Xomans 

iddia edir ki, kiçik qrup müəyyən zaman ərzində öz aralarında qarşılıqlı fəaliyyətdə olan kifayət 

qədər azsaylı, bir-birilə vasitəsi olmayan əlaqə saxlayan bir neçə şəxsi səciyyələndirir (8, s.323). 

R.Merton isə bildirir ki, kiçik qrup müəyyən qaydada bir-biri ilə qarşılıqlı fəaliyyətdə olan elə 

insanların məcmusudur ki, özünün onları təmsil etdiyini dərk edir və digərlərinin nöqteyi-nəzərincə, 

həmin qrupun üzvü hesab olunur (9, s.95-96). 

Kiçik qruplarla sosial işin aparılması da tədqiqatçıların diqqətindən yayınmır. Məsələn, 

Touzlənd və Rivas qruplarla aparılan sosial işə belə tərif verirlər: «Qrupla iş sosial-emosional 

ehtiyacları ödəmək və tapşırıqlarını yerinə yetirmək məqsədi güdən kiçik insan qrupları ilə 

məqsədyönlü fəaliyyətdir» (2, s. 68). 

Belə fəaliyyət xidmətinin reallaşması bütövlükdə qrupun ayrı-ayrı üzvlərinə istiqamətlənir. 

Əlbəttə, qruplara aid olan hər hansı sosial iş təcrübələri xüsusi məqsədlərin əldə edilməsini 

ehtiva edir. Nəzərdə tutulan bu məqsədlər dəyişikliklərə cəhd etmək baxımından qrupu təmsil edən 

fərdlərə kömək etməyə istiqamətlənə bilər. İş qruplarında təcrübə aparanlar müştəri xidmətini 

asanlaşdırmaq məqsədilə digər peşəkarlara məsləhət qrupları və işçi heyətləri səviyyəsində sosial 

məsləhət göstərməlidirlər. 

Qrupda sosial işin bacarıqla, keyfiyyətli təşkilinə, onun məqsədinin və tərkibinin 

formalaşmasına üstünlük verilməlidir. Bu proseslər qrupun düzgün, məqsədyönlü və səmərəli 

müəyyənləşdirilməsinin, son nəticədə uğurların əldə edilməsinin əsasını təşkil edir. Sosial iş 

aparanların xeyli əlaqədə olduqları qruplar bir qayda olaraq iki kateqoriya səviyyəsində 

fərqləndirilir: müalicə qrupları və iş qrupları. Onların da hər biri özlüyündə bir neçə yarımqrupa 

bölünür. 

Müalicə qrupları sosial qabiliyyətlərin, təhsilin və müalicənin təminatı gedişində öz üzvlərinin 

sosial-emosional rifahının ödənilməsinə diqqət yetirirlər. Müalicə qrupları öz qruplarına üzvlərinin 

sosial-emosional ehtiyaclarını təmin etmək kimi geniş miqyaslı məqsədlər qoyurlar. İş qrupları isə 

tapşırıqların yerinə yetirmək, məhsul istehsal etmək və ya vəzifələrini həyata keçirmək məqsədilə 

yaradılır. Müalicə və iş qrupları bir-birindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənirlər. Kiçik qruplarla 

sosial işin səciyyəvi xüsusiyyətləri həm də buradan irəli gəlir. 

Müalicə qruplarında əlaqələrin aşkarlığı üzə çıxır, eləcə də qrup üzvləri fəal surətdə 

əməkdaşlıq etməyə ruhlandırılır. Müalicə qruplarından fərqli olaraq iş qruplarında üzvlərin əlaqələri 

bu və ya digər xüsusi tapşırığın müzakirəsinə istiqamətləndirilir. İş qruplarında onları təmsil edən 

üzvlərin sosial rolları müəyyənləşdirilib təyin edilir, müalicə qruplarında isə əksinə, sosial rollar 
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(vəzifələr) qarşılıqlı iş şəraitində təzahür edir. 

Haqqında mülahizə yürütdüyümüz qruplar həmçinin başqa cəhətlərlə fərqlənirlər. Etiraf etmək, 

məxfilik və dəyərləndirmə bu qəbildəndir. Kiçik qruplarla sosial iş təcrübəsində müəyyən 

edilmişdir ki, iş qrupları ilə müqayisədə müalicə qruplarında etiraf etmək yüksək səviyyədə nəzərə 

çarpır, görülən işlər qrup daxilində saxlanılır, uğurlar isə üzvlərin müalicə məqsədlərinə – mühüm 

sosial işə nə dərəcədə nail olmaları ilə şərtlənir. Əksinə, iş qruplarında etirafın səviyyəsi aşağıdır, 
icra olunan işlər gizli və ya aşkar formada reallaşa bilər, qrupun uğurları isə onu təmsil edənlərin 

tapşırıqları və öz üzərinə düşən vəzifələri nə dərəcədə yerinə yetirmələrindən asılıdır. 
Kiçik qruplarla sosial iş prosesində ən başlıca vəzifələrdən biri ilk növbədə qrupun ümumi 

məqsədinin aydınlaşdırılmasıdır. Çünki qrupun məqsədləri onun bütün proseslərinə ciddi təsir 

göstərir. Sosial işə aid ədəbiyyatda qeyd edilir ki, qrupun yaradılması məqsədinin aydınlığı 
müşahidə, qiymətləndirmə və hərəkətlər üçün iş çərçivəsi ilə təsir olunur və qrupun üzvləri üçün 

əlaqələri və ümumi məqsədə nail olmaq vasitələrini inkişaf etdirmək baxımdan zəmin yaradır. 
Deməli, kiçik qruplarla iş zamanı qrupun məqsədlərinin aydın, aşkar təsvir edilməsi elə bir başlıca 

zəmin yaradır ki, onun əsasında xüsusi məqsədlər və hədəflərin formalaşdırılması mümkündür. 

Ümumi qrup məqsədlərinə aşağıdakı əlaqə kəsb edən məqsədlər aiddir: 

 vəsaitlərin çatışmazlığı və qrup üzvləri arasında əlaqələrin qeyri-mövcudluğu kimi ümumi 

problemlərin həllini reallaşdıran imkanlar yaratmaq; 

 qrup üzvlərinin yekdillik bacarığına yiyələnməsi və onu real həyat situasiyalarına tətbiq 

etmək və təcrübədən keçirilməsi üçün imkan yaradılması; 
 həbs edilən yeniyetmələrin azadlığa buraxılmasına imkan verən davranış dəyişikliklərinin 

qeyd olunduğu yazılı müqavilələrə əməl edilməsinə kömək etmək, eləcə də məktəbə, yoldaşlara və 

işçi heyətinə qarşı davranışların yaxşılaşdırılması. 
Qrupun planlaşdırılan ümumi məqsədi qrup yaradılmasından əvvəl təcrübəli işçi tərəfindən 

müvafiq agentliyin müdiri ilə məsləhətləşmə sayəsində yaradılmalıdır. Qrup tərəfindən 

razılaşdırılmış məqsədlər agentliyin, müştərilərin və təcrübəli sosial iş adamlarının perspektivlərini 

əks etdirməlidir. 

Kiçik qruplarla sosial iş prosesində qrupun ümumi məqsədlərini müəyyənləşdirərkən və qrupu 

formalaşdırdıqdan sonra sosial işi icra edənlər nəinki fərdi və eləcə də qrup səviyyəsində üzvləri 

xüsusi məqsədlərin formalaşdırılmasına ruhlandırır. Fərdi məqsədlər qrupa daxil olan üzvlərin 

ümidlərini və maraq cəhdlərini əks etdirir. Qrupun məqsədləri həm də qrupun mövcudluğunun 

səbəblərinə və gözlənilən nəticələrə aid ideyaları və hisləri müzakirə edən bütün iştirakçıların, qrup 

üzvlərinin və sosial iş təşkilatçısının qarşılıqlı əlaqəsi və təsirinin son məhsuludur. Bu məqsədlərə 

qrupun kollektiv səylərini yönəldiyi məntiqi əsaslanmalar, gözləmələr daxildir. 

Nəinki fərdi, eləcə də, qrup səviyyəsində formalaşdırılması nəzərdə tutulan xüsusi məqsədlərin 

başlıca nümunələrinə aiddir: 

1. Özündə və başqalarında gücü və inkişafı müşahidə etmək və bununla bağlı müsbət əks 

reaksiya vermək və ya qəbul etmək; 

2. Şəxsi davranışa və ya iş proseslərinə şüurlu yanaşma səviyyəsini yüksəltmək; 

3. Uğursuz davranışları müəyyənləşdirmək və bunları zəruri funksional davranışlarla 

əvəzləmək; 

4. Başqaları ilə yüksək səmimiliyə əsaslanan əlaqə saxlamaq; 

5. İstənilən hər hansı məsələ ilə bağlı tələbələri bilavasitə necə irəli sürməyi öyrənmək; 

6. Etirafetmə qabiliyyətin yüksəltmək və yaradıcılığı təzahür etdirmək 
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7. Başqalarına qayğıkeş qabiliyyəti və münasibəti yüksəltmək və bunu üzə çıxarmaq. 

Kiçik qruplarla sosial işdə yeni irəliləyişlərə nail olmaq vacib məsələdir. Heç də təsadüfi deyil 

ki, hazırda sosial iş qruplarının səlahiyyətvermə məqsədi ilə istifadəsinə maraq artır. Məsələn, Levis 

feminist nəzəriyyəsinin və hüquq bərabərliyi teologiyasının təsvirini səlahiyyət verməyə 

istiqamətlənən sosial qrup işinə resurs kimi dəyərləndirir. Sosial işçilər kiçik qrupun inkişaf gedişi 
barədə birliklərdə çox vaxt effektli iştirakçı kimi səciyyələniblər. Sosial işçilər kiçik qruplarda 

diqqəti problemlərə istiqamətləndirmək üçün, xüsusilə bu problemləri görə bilməkdə, qrup üzvlərini 

cəlb etməkdə, inkişafın mərhələlərinə diqqət yetirməkdə və eləcə də münaqişələri aradan 

qaldırmaqda kömək edə bilərlər. 

Kiçik qrupla ilkin tanışlığın yaranması çox zaman qrupun bəzi üzvlərinin bir-birini başqa 

vəziyyətlərdə tanıyıb işləmələri faktı əsasında təşkil edilə bilər. Məsələn, kiçik qrupun müəyyən 

üzvləri eyni bölmə üzrə bir-birinin həmkarı kimi çıxış edə bilərlər, eləcə də qarşılıqlı səviyyədə 

digər layihələrlə bağlı işləmiş olarlar. Kiçik qruplarda rəhbərlik və idarəetmə mərhələsi, başqa sözlə 

sosial iş fazası mövcud qrupun bu və ya digər proqramı və ideyaları qəbul edəcəyi ilə bağlı rəqabəti 

əhatə edir. Proqram və ideyalar uğrunda münaqişələrin mövcudluğu adi haldır, bu hal qrupda yetkin 

və səmərəli müzakirələr, eləcə də arzu olunan nəticələr baxımından zəruri haldır. Məhz buna görə 

də həmin münaqişələrin qarşısı alınmamalıdır. Çox vaxt kiçik qruplar mövcud problemdən 

yayınmaqla münaqişələrin qarşısını almağa cəhd edirlər, müəyyən hallarda isə qərar qəbul etmək 

üçün kifayət qədər problemin həllini uzun müddət təxirə salırlar. Qrupların liderləri və üzvləri 

münaqişələr zamanı ortaya çıxan vacib sualları cavablandırmaq məqsədilə lazım olan məlumatın 

əldə edilməsinin zəruriliyini izah edirlər və beləliklə, münaqişəli düşüncələrin yaranması 
səbəblərini bildirməklə qrupun digər üzvlərin kömək edə bilərlər. Qrup liderləri və üzvləri nəticə 

etibarı ilə ünsiyyət nümunələrini yeniləşdirmək qənaətinə gəlir və onlardan məqsədyönlü istifadə 

edirlər (10, s.583). 

Kiçik qruplar sistemində spesifikliyi ilə fərqlənən ailə ilə sosial iş xüsusi maraq doğurur. Ailə 

spesifik və çox unikal birlik olmaqla nəinki kiçik qrup və eləcə də sosial təsisat (institut) kimi 

səciyyələnir. O, sosial təsisatların və kiçik sosialların xüsusiyyətlərini özündə əks etdirir. «Ailə 

şəxsiyyətin fərdi təşəkkülünün ən əhəmiyyətli vasitəsidir, məhz uşaq ilk dəfə olaraq burada ictimai 

həyata cəlb olunur, onun sərvətlərini, davranış normalarını, təfəkkürü tərzini, dili mənimsəyir» (3, 

s.54-55). 

Ailə ilk sosiallaşmanın özəyidir. Valideynlər uşaqlara öz həyat təcrübəsini öyrədir, 

xüsusiyyətini aşılayır, peşə təlimi verir, nəzəri biliklərə yiyələnmələrinə kömək edir, şifahi və yazılı 
nitqə yiyələnməyin bünövrəsini qoyur, onların hərəkətlərinə nəzarət edir. Deməli, ailə ilə sosial işin 

əhəmiyyəti daim artır. 
Digər kiçik qruplar kimi ailə də sosial işin obyektini təşkil edir. 

Ailə ilə sosial işin predmetində gənclərlə və ahıllarla sosial iş xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

Sosial planda gənclərin sosial inkişaf meyllərində obyektiv amil kimi çıxış edən ictimai tərəqqinin 

iki tərəfi fərqləndirilir. Gənclərin cəmiyyətin sosial strukturuna cəlb olunması xüsusiyyətləri 

makromühitin dəyişilən obyektiv və subyektiv şəraiti vasitəsilə təcəssümünü tapır. İctimai tərəqqi 

amilləri digər tərəfdən gənclərin şüurunda ifadə olunmaqla onların davranış tələbatlarına, 

maranlarına sərvət yönümünə təsir göstərir. Nəticə etibarı ilə bu hal gənclərin sosial simasında 

əksini tapır (4, s.234). 
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AZƏRBAYCANDA QAÇQIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏRLƏ SOSİAL İŞ 

Azərbaycan Respublikasında qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş və onların dövlət səviyyəsində 
himayə və müafiəsi təmin olunur. Hər iki sosial koteqoriyaya mənsub olan insanların yaşayış 
şəraiti, sosial vəziyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün qərar və qanunlar işlənib hazırlanır. Illərdir 
qaçqın və məcburi köçkün adını almış insanlarda sosial işlər görülür, onların cəmiyyət və dövlət 
üçün daha faydalı insanlara çevrilməsi adına proqram və layihələr hazırlanır. Eyni zamanda 

onların sosial – psixoloji gərginliyinin aradan qaldırılması üçün tədbirlər görülür. 
Açar sözlər: Qaçqın, məcburki köçkün, sosial iş, müvəqqəti məskunlaşma, sosial müdafiə 
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SOCIAL WORK WITH REFUGEES AND INTERNALLY  

DISPLACED PERSONS IN AZERBAIJAN 
The Work with refugees and internally displaced persons in the Republic of Azerbaijan and 

their patronage and defence on the state level are provided. Decisions and laws are worked out 

about developed to improve living conditions, social conditions of people belonging to both social 

groups. People who have been renamed as refugees and internally displaced persons for years have 

been doing social work, and programs and projects are being prepared to make them more useful 

for society and the state. For years are taken to eliminate their social and psychological tension. 
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Qaçqınlar və ya ölkə daxilində başqa yerə köçən şəxslərlə (məcburi köçkünlər) bağlı qlobal 
problem bu gün dünya ictimaiyyəti önündə duran ən mürəkkəb məsələlərdən biridir. Bu problem 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının fəal müzakirə mövzusudur. BMT bu gün də əhalinin bu ən zəif 
quruplarının müdafiəsi və onlara yardım göstərilməsi üçün ən səmərəli vasitələr axtarışını davam 
etdirir. 

Dekabr 1949-cu il tarixli qətnaməsində Baş Assambleya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 
Qaçqınların İşi üzrə Ali Komissarının İdarəsini təsis etməyi qərara aldı. Bu idarə Baş 
Assambleyanın yardımçı orqanı kimi 1951 - ci il yanvarın 1 - dən etibarən ilk əvvəl üç il müddətinə 
yaradılmışdı. 

O vaxtdan QİAKİ-nin mandatı hər dəfə sonrakı beş il müddətinə uzadıldı və onun indiki 
fəaliyyət müddəti 1993-cü il dekabrın 31-də başa çatır. Bu idarə hal-hazırda dünyanın müxtəlif 
rayonlarında 17 milyondan çox qaçqına yardım göstərir 

Məcburi köçkünlər milliyyətinə, irqi və vətəndaşlıq əlamətinə, dini etiqadına, dilinə, habelə 
siyasi əqidəsinə, müəyyən sosial qrupa mənsubiyyətinə görə təqibə məruz qalan, həyatına, ailəsinə, 
əmlakına real təhlukə yaranması ilə əlaqədar daimi yaşadığı dövlətin onu mudafiə etməsindən 
istifadə edə bilməməsi, yaxud təhlükəyə görə bu müdafiədən istifadə etmək istəməməsi üzündən 
ölkə ərazisində daimi yaşayış yerini tərk etməyə məcbur olub, başqa yerə köçən şəxslərdir 

Ali Komissarın Qaçqınların müdafiəsinin təmin olunması ilə bağlı Nizamnamədə ifadə edilən 
funksiyalarına aşağıdakılar aiddir: 

a) Qaçqınların müdafiə olunması haqda beynəlxalq konvensiyaların bağlanmasına və onların 
təsdiq edilməsinə yardım göstərmək, bu konvensiyaların yerinə yetirilməsini müşahidə etmək və 
onlara əlavələr təklif etmək; 

b) qaçqınların vəziyyətinin yüngülləşdirilməsinə və müdafiəyə ehtiyacı olan qaçqınların sayca 
azaldılmasına dair tədbirlərin yerinə yetirilməsinə köməklik göstərmək; 

c) qaçqınların könüllü surətdə öz vətənlərinə qayıtmalarının və yaxud onların yeni ölkələrdə 
assimlyasiyasının təşviqinə yönəldilən səylərə yardım etmək; 

d) qaçqınların müxtəlif dövlətlərin ərazilərinə buraxılmasını yüngülləşdirmək; 
e) qaçqınların əmlakının köçürülməsinə yardım göstərmək, ərazilərində olan qaçqınların sayı 

və vəziyyəti, həmçinin müvafiq qanun və qərarlar barədə hökumətlərdən informasiya almaq; 
f) hökumət və hökumətlərarası təşkilatlarla sıx əlaqə saxlamaq; 
g) qaçqınların məsələləri ilə məşğul olan özəl təşkilatlarla əlaqə qurmaq; 
i) özəl təşkilatların səylərinin əlaqələndirilməsinə yardım göstərmək. 
Məcburi köçkünlər — xarici hərbi təcavüz, müəyyən ərazilərin işğalı və ya mütəmadi atəş 

altında saxlanması nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisindən daimi yaşayış yerlərini tərk 
etməyə məcbur olub ölkə hüdudlarında başqa yerə köçmüş şəxslərdir[1]. 

Hər iki sosial kateqorıyaya mənsub olan bu insanlar tarixin amansız səhvlərinin qurbanına 
çevrilərək bəzən qaçqın adını daşısalar da əslində onlar da elə məcburi köçkün sayılırlar. Çünki 
qaçqın düşdükləri o torpaqlar özü də elə tarixi Azərbaycan torpaqlarıdır. Qərbi Azərbaycandan — 

indiki Ermənistan ərazisindən Azərbaycan türklərinin ilkin qaçqınlıq dövrü 1801-ci ildə Rusiyanın 
Şərqi Gürcüstanı ilhaq etməsi və bunun nəticəsində Şəmşədil və Loru-Pəmbək bölgələrinin rusların 
əlinə keçməsi anından başlamışdır.[ 2] 

Qərbi Azərbaycan ərzasindən köçürülən əhali ermənilərin etnik təmizləmə siyasətinin nəticəsi 
idi və bu proses 3 ayrı mərhələdə həyata kecdi ve tamamlandı: 

Birinci mərhələ 1905-1920-ci illər; İkinci mərhələ 1948-1953-ci illər . Üçüncü mərhələ 1988-

1992-ci illər. 
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Məlum olduğu kimi məcburi köçkünlər ölkə daxilində köçürülmüş şəxlər olduqları üçün 
Azərbaycan ərzasində onlar Qarabağ müharibəsinin başlanması ilə yarandı. işdir. Hal hazırda bu 
məqsədlə ölkəmizdə “Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi” fəaliyyət 
göstərir. 

Dövlət onların yaşayiş şəraitini, sosial vəziyyətlərini yaxşilaşdırmaq yönündə müxtəlif qərar və 
qanunlar hazırlayır. Qacqın və məcburi köçkünlərin ayrı ayrılıqda qanun çərcivəsindeə öz 

imtiyazları vardır: "Azərbaycan Respublikasının Vətəndaşlığı haqqında" Azərbaycan Respublikası 
Qanununun 5-ci maddəsinə əsasən 1988-ci il yanvarın 1-dən 1992-ci il yanvarın 1-dək Azərbaycan 
Respublikasının ərazisində məskunlaşmış qaçqınlar Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları hesab 
edilirlər, lakin onlar siyasi mənada "qaçqın" statusunu və öz ölkələrinə qayıtmaq hüququnu 
saxlayırlar; 

Məcburi köçkünlərə gəldikdə isə Məcburi köçkünlər: -Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nın təsdiq edilməsi haqqında 
Sərəncamının 2-ci bəndinə əsasən məcburi köçkünlərin 1992-1998-ci illərdə mülkiyyət formasından 
asılı olmayaraq müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən, torpaq sahələrindən 
və digər obyektlərdən çıxarılması onlar öz doğma yurdlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti 
yaşamaq məqsədilə yeni qəsəbələrə və evlərə köçrülənədək dayandırılır. 

2017 -ci il Oktyabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetində ölkəmizin mövcud 
qanunvericiliyində (“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) 
statusu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa) “əlavə himayə” anlayışının daxil 
edilməsi təşəbbüsü üzrə görülmüş işlər və nəzərdə tutulan tədbirlərin müzakirəsi ilə bağlı iclas 
keçirilib. 

Əgər qaçqın axınlarının başlıca səbəbi yoxsulluqdursa, onda onun həlli yollarından biri inkişaf 
məqsədilə yardım və texniki yardım göstərilməsi ola bilər. Amma elə ölkələr deə vardır ki , burada 
qaçqın problemi sırf müharibə və konfliktler səbəbilədir. Azərbaycan bunun bariz numunəsidir. 
Ölkəmiz istər qaçqın istərsə də məcburi köçkün problemini necə illərdir üz üzə qalmaqd və bunun 
sosial -iqtisadi eyni zamanda sosial- psixoloji sarsıntısını yaşamaqdadır. 

«Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun 
artırılması üzrə Dövlət Proqramı»nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Sərəncamına əsasən Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin 
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. Lakin bu 

kateqoriyaya daxil olan insanlarla bağlı üzərimizə düşən vəzifələrdən biri də onlarla sosial və sosial 
psixoloji işlərin aparılmasıdır: ilk növbədə onların dövlətimiz və cəmiyyətimiz üçün istənilən 
məkanda və zamanda fayda verməyə ruhlandırmaq, xususi qabiliyətli sosial qruplarla işlər aparmaq, 
hər cür maddi ve mənəvi dəstək göstərərək muvəqqəti sosial psixoloji böhrandan cıxarmaq 
lazımdır.Təhsil və sağlamliq durumlarına xüsusi diqqət ayrılmalidir. Bu ailələr içərisində istedad və 
təfəkkür qabiliyyəti yüksək , Ali təhsilə ehtiyacı olan lakin maddi çətinlik üzündən ali məktəblərə 
qəbul ola bilməyən uşaqlar üçün xüsusi hazırlıq kurslarının yaradılması, onları gələcəyin savadli 

kadrlarına çevirmesi, lazım gələrsə o uşaqların hətta xarici ölkələrdə belə təhsilinə xüsusi kapital 
yatırılmalıdır. Həmin uşaqların təhsil alacaqları ölkələrdə milli diasporaların cəlb edilməsi, 
hadisələrdən zərərə çəkmiş ailələri adına dünya ictimayətinə problemin çatdırılması yönündə 
fəaliyyətə cəlb olunması vacibdir. Bundan əlavə qaçqın və məcburi köçkünlük prosesi ərzində almiş 
olduğu fiziki zədələr və əlillik halları varsa onlara ayrıca tibbi imtiyazların təşkil olunması və .s. 
təmin edilməli və bu işə xüsusi həssasliqla yanaşılmalıdır. Ölkəmizdə bu sahədə xüsusi Qeyri 
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hökümət təşkilatları yaradılmali ve bu sosial instıtutlar vasitəsi ilə dunya içtimayətinə problemin 
ağirliği çatdırılmalidir. 
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ HƏRBİ-SİYASİ 

TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİNİN BƏZİ ASPEKTLƏRİ 
Məqalədə 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hərbi-siyasi təhlükəsizlik 

məsələləri, ordu quruculuğu prosesi və hərbi qurumun daxilində xüsusi xidmət və təhlükəsizlik or-

qanlarının formalaşdırılması və fəaliyyəti məsələləri öz əksini tapmışdır. Belə ki, AXC-nin 

yarandığı gündən qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri də ölkənin müstəqilliyini və ərazi 

bütövlüyünü qorumaq, daxili düşmən qüvvələrini zərərləşdirmək və xarici müdaxilələrin qarşısını 
almaqdan ötrü silahlı qüvvələrin yaratmaq və ölkənin daxili və xarici təhlükəsizliyini təmin etmək 

idi. Bunun üçün ilk növbədə milli ordunun yaradılması vəzifəsi həyati zərurətdən irəli gəlirdi və 

yenicə yaradılmış dövlətin qarşısında dayanan təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri sayılırdı. 
Açar sözlər: ordu quruculuğu, hərbi təhlükəsizlik, siyasi təhlükəsizlik, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat 
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SOME ASPECTS OF MILITARY-POLITICAL SECURITY  
IN THE DEMOCRATİC REPUBLİC OF AZERBAIJAN 

The article outlines the military-political security issues of the Democratic Republic of Azer-

baijan in the years 1918-1920 and the formation and operation of special services and security 

bodies within the military structure. Thus, one of the main tasks facing the DRA was to protect the 

independence and territorial integrity of the country, to damage the internal enemy forces and to 

create armed forces to prevent foreign interference and to ensure the internal and external security 

of the country. First of all, the task of creating a national army was vital and was one of the urgent 

tasks facing the newly established state. 

Key words: army building, military security, political security, intelligence and counter-

intelligence activities 
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Müstəqil Azərbaycan Respublikasının varisi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaşadığı 
23 ayda dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsi, ölkəni daxildən və xaricdən gələn təhdid-

lərdən qorumaq və bütövlükdə siyasi-hərbi sahədə təhlükəsizlik məsələlərin araşdırılması mühüm 
əhəmiyyət kəsb edir. Ordu quruculuğu məsələsi dövlətin digər sahələri ilə bərabər tutulması həmin 

dövrdə hərbi təhlükəsizliyin təmin olması istiqamətində mühüm addım idi. Müstəqillini elan etdiyi 

andan həm daxildən, həm də xaricdən olan təhdidlərlər Azərbaycan hökumətini daha ciddi addımlar 
atmasına və Hərbi Nazirliyin daxilində xüsusi xidmət orqanlarının formalaşdırılmasını tələb ediridi. 

Bu baxımdan həmin dövrdə hərbi-siyasi təhlükəsizlik məsələlərinin bəzi aspektlərinin araşdırılması 
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

1918-ci il mayın 28-də Müsəlman Şərqində ilk demokratik və yeganə parlamentli respublika 

olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı. Azərbaycan xalqı özünün çoxəsirlik tarixində 

müstəqil dövlətini yaratdı, ictimai-siyasi quruluşun müvafiq modelini qurdu. Yenicə yaradılmış 
dövlətin qarşısında duran başlıca vəzifələrdən biri də ölkənin müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü 

qorumaq idi. Bunun üçün ilk növbədə milli ordunun yaradılması vəzifəsi həyati zərurətdən irəli 

gəlirdi və yenicə yaradılmış dövlətin qarşısında dayanan təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri sayılırdı. 
Milli Şuranın 28 may 1918-ci il tarixli qərarına əsasən F.X. Xoyskinin sədrliyi ilə yaradılmış birinci 
müvəqqəti hökumətin tərkibində təsis edilmiş Hərbiyyə naziri vəzifəsinə Xosrov Paşa bəy Sultanov 

təyin edildi. II müvəqqəti hökumətin 26 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Müsəlman Korpusunun adı 
dəyişdirilərək “ Əlahiddə Azərbaycan Korpusu “ adlandırıldı və bununla da milli silahlı qüvvələrin 

yaradılması istiqamətində mühüm addım atıldı. Hökumətin 26 iyun 1918-ci il tarixli digər qərarı ilə 

Əlahiddə Azərbaycan Korpusu nəzdində xüsusi tapşırıqlar üzrə general vəzifəsi təsis edildi (1, s. 

159). 

1918-ci il iyulun əvvəllərində Azərbaycan Korpusunun hissələri iki Türk diviziyasının - 5-ci 

Qafqaz və 15-ci Çanaqqala diviziyasının hissələri ilə birgə Nuru Paşanın komandanlıq etdiyi 
Qafqaz İslam Ordusunun tərkibinə daxil edildi. Başda general-leytenant Nuru Paşa olmaqla, Qafqaz 
İslam Ordusunun qərərgahı Gəncə şəhərində yerləşdirildi. Qeyd edək ki, həmin dövrdə ölkəmizdə 

Silahlı Qüvvələrin yaradılması son dərəcə ağır hərbi-siyasi şəraitdə aparılırdı. Belə ki, 1918-ci ilin 

yayında Azərbaycanda siyasi vəziyyət ölkədə ikihakimiyyətliliyin mövcudluğu ilə xarakterizə 

edilirdi. Azərbaycanın şərq hissəsi (Bakı quberniyası) Bakı Soveti və onun icraiyyə orqanı olan 
Bakı Xalq Kommisarlari Sovetinin (XKS) təsiri altında, qərb hissəsi (Yelisavetpol quberniyası) isə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinə tabe idi. Əsasən erməni-bolşevik-daşnaklardan ibarət 

olan Bakı XKS-i Azərbaycanın milli hökumətini nəinki tanımadı, hətta bütün vasitələrlə ona qarşı 
mübarizə elan etdi. Bakı XKS-i və onun ordusu Gəncə üzərinə yürüşə keçərək ölkədə “vətəndaş 
müharibəsini” yenidən alovlandırdı. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurmaq adı altında 
azərbaycanlılara qarşı divan tutulmağa başlandı. Bakı, Şamaxı, Quba, Lənkəran, Səlyan, Naxçıvan, 
Qarabağ və digər bölgələrdə dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı misli görünməmiş qırğınlar törədildi. 

Erməni-daşnak qüvvələrinin törətdiyi bu azğınlığın qarşısının alınmasında xalqımızın hərbi köməyə 

ehtiyacı var idi (11, s.23). 

1918-ci il iyunun 4-də Osmanlı İmperatorluğu hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası arasında 
dostluq müqaviləsi imzalandı. Müqaviləni Azərbaycan tərəfindən Milli Şuranın sədri M.Ə. Rəsul-

zadə və Xarici işlər naziri M.H. Hacinski, Türkiyə tərəfindən isə Xarici işlər naziri Xəlil bəy və 

Qafqaz cəbhəsinin Baş komandanı Vahib Paşa imzaladılar. İmzalanmış həmin müqaviləyə əsasən 

Türkiyə tərəfindən Azərbaycana lazımi hərbi yardım göstərildi. Azərbaycan - Türk qoşun 
hissələrinin birgə səyi nəticəsində əsasən ermənilərdən ibarət olan Qırmızı Ordunun I Qafqaz kor-

pusunun Gəncəyə doğru hücumunun qarşısı alındı. Azərbaycan-Türkiyə birləşmiş qoşunları ilə Bakı 
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XKS-nin qoşunları arasında ilk döyüş iyunun 16-18-də Göyçaydan bir qədər şərqdə yerləşən 

Qaraməryəm kəndi yaxınlığında baş verdi. Nazirlər Şurası 1918-ci il iyunun 19-da Azərbaycan əra-

zisində hərbi vəziyyətin tətbiq edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Hökumətin 1918-ci il iyunun 23-də 

qəbul etdiyi qərarla ölkədə hərbi dövrün qanunları tətbiq edildi. Müvəqqəti Hökumət 1918-ci il iyu-

lun 3-də əsgərliyə çağırış yaşının müəyyən edilməsi haqqında qərar qəbul etdi. Həmin qərara görə 

19 yaşına çatmış gənclər hərbi mükəlləfiyyətli hesab olunurdu. Türk və Azərbaycan qoşunları ilə 

Bakı XKS-nin qoşunları arasında Göyçay ətrafında gedən dördgünlük (27 iyun-1 iyul) qızğın dö-

yüşdən sonra əsasən ermənilərdən ibarət olan Qırmızı Ordunun I Qafqaz korpusunun Gəncəyə 

doğru hücumunun qarşısı alındı və Qafqaz İslam Ordusu Bakı istiqamətində əks hücuma keçdi. 

İyulun sonlarında Şamaxı, Qarasu, Hacıqabul, Ələt, Qobu, Xırdalan, Sumqayıt və Sanqaçal, 

avqustun 3-də isə Quba azad edildi. Qafqaz İslam Ordusunun Bakıya doğru əks hücumu Bakıdakı 
siyasi və iqtisadi böhranı daha da dərinləşdirdi və nəticədə Bakı Soveti və onun icraiyyə orqanı olan 
Bakı XKS-i iyulun 31-də öz səlahiyyətlərindən imtina etməli oldu. Bakıda hakimiyyət sağ eser - 

menşevik-daşnak blokunun əlinə keçdi və həmin blok avqustun 1-də “Sentrokaspi Diktaturası və 

Fəhlə, Əsgər Deputatlarının Müvəqqəti İcra Komitəsinin Rəyasət Heyəti” adlı hökumət təşkil etdi. 
Avqustun 5- də Azərbaycan-Türk qoşun birləşmələri səhər tezdən şəhərin yuxarı dağlıq hissəsində 

yerləşən Badamdar yüksəkliyini ələ keçirərək Bibi-Heybətə doğru endi və oranı erməni daşnaklar-

dan təmizləməyə nail oldu. Xilaskar qoşunun digər dəstələri isə Bibi-Heybətə doğru Şıxov kəndi 

tərəfindən irəlilədi. Avqustun 5-6-da Bibi-Heybət, Badamdar, Qurd qapısı, Binəqədi, Biləcəri və 

digər bölgələrdə gedən ağır döyüşlərdən sonra Qafqaz İslam Ordusu sentyabrın 14-dən 15-nə keçən 

gecə həlledici hücuma keçdi. Sentyabrın 15-də Azərbaycan-Türkiyə birgə qüvvələri Bakını azad 
etdi (5, s.5). 

1918-ci il 15 sentyabr tarixli 1№ “Azərbaycan” qəzetində Azərbaycan hökumətinin adına Nuru 
paşadan aşağıdakı məzmunlu teleqramın daxil olduğu barədə məlumat verilirdi:” Allahın mərhəməti 

ilə Bakı şəhəri 15(9) 34-də (müsəlman tarixi ilə 1334-cü il nəzərdə tutulur) saat 9 radələrində bizim 

hissələr tərəfindən alındı. Qafqaz müsəlman ordusunun komandanı general-leytenant Nuru”. 1918-

ci il sentyabrın 15-də Türkiyənin Gürcüstandakı hərbi nümayəndəsi general-mayor Abdul Kərim-

paşa Bakının azad edilməsi ilə bağlı Tiflisdən Azərbaycanın Gürcüstandakı diplomatik 
nümayəndəsi M.Y. Cəfərova göndərdiyi təbrik telefonoqramında qeyd edilirdi: “Fədakarcasına dö-

yüşmüş Türk və Azərbaycan qoşunlarının Bakını alması münasibəti ilə sizi böyük hörmətlə təbrik 

edirəm.” Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, 

habelə genişlənməkdə olan erməni-daşnak-bolşevik təcavüzünün qarşısının alınmasında 1918-ci il 

iyunun 4-də Osmanlı İmperatorluğu hökuməti ilə Azərbaycan Respublikası arasında imzalanmış 
dostluq müqaviləsinin müstəsna əhəmiyyəti olmuşdur. Qeyd etmək kifayətdir ki, Bakını düşmən 

qüvvələrdən məhz Azərbaycan-Türkiyə birgə qüvvələri azad etmişdir. 1919-cu il 15 sentyabr tarixli 

“Azərbaycan” qəzeti Bakının azad olunduğu günün tarixi əhəmiyyətini qiymətləndirərək qeyd 

edirdi: “Əgər biz 28 mayı müstəqilliyimizin elan olunduğu rəsmi gün hesab ediriksə, 15 sentyabr 

Azərbaycan qoşunlarının, Azərbaycan hökumətinin Bakıya daxil olduğu günü- müstəqilliyin faktiki 

olaraq əldə olunduğu və dövlətin əsasının qoyulduğu gün kimi hesab etmək mümkündür. Bu gün 

mütəşəkkil daşnak-bolşevik qüvvələrinin yalnız Azərbaycanın və digər Zaqafqaziya respu-

blikalarının müstəqilliyinə qarşı deyil, Zaqafqaziyada türk xalqlarının varlığına qarşı yönəltdikləri 

ölümcül təhlükənin qarşısının alındığı gündür. Türk qoşunları Azərbaycanın köməyinə imperialist 

və istila məqsədləri ilə deyil, öz qardaşlarını xilas etmək üçün gəldilər, Azərbaycan torpaqlarında 
təmənna güdmədən və fədakarcasına öz qanlarını axıdıb qardaşları qarşısında öz borclarını yerinə 

yetirərək getdilər. Qədirbilən Azərbaycan xalqı Türk qoşunlarının son dərəcə mühüm xidmətlərini 
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unutmayacaq və Bakıya onlarla birgə daxil olmasını Azərbaycan xalqının tarixinin ilk səhifələrinə 

yazacaqdır.” (8, s.57). 

1918-ci il noyabrın 1-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Hərbi Nazirliyi yaradıldı. hələ bi-

rinci hökumətin tərkibində yaradılması nəzərdə tutulan hərbi nazirlik iyun böhranı dövründə ikinci 

hökumətə daxil edilməmişdir. Hökumətin müvafıq qərarında noyabrın 1-dən baş nazirə, eyni za-

manda, hərbi nazirliyə də başçılıq etmək səlahiyyəti verilirdi. Hərbi nazirin müavini isə general S. 

Mehmandarov təyin edilmişdir. Noyabr ayından Bakını işğal edən ingilis qoşunları və onlara 

başçılıq edən general Tomson Azərbaycan hökumətinə Bakıda ordu saxlamağı qadağan etmişdir. 
Buna görə də 1918-ci ilin noyabrından 1919-cu ilin aprelinədək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

Hərbi Nazirliyi Gəncədə fəaliyyət göstərməli oldu. 1918-ci ilin dekabrın axırlarından isə artilleriya 

generalı Səməd bəy Mehmandarov Hərbi nazir, general Əliağa Şıxlinski onun müavini, general 
Süleyman Sulkeviç qərargah rəisi təyin edildilər (10, s.160). 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz müstəqilliyini elan etdikdən sonra dövlətin və dövlətçiliyin 

təhlükəsizliyini təmin etmək, yəni onu daxili və xarici təhdidlərdən qorumaq, baş verə biləcək ter-

ror-təxribat aksiyalarının qarşısını almaq, pozucu qüvvələri zərərsizləşdirmək üçün müstəqil xüsusi 

xidmət orqanının yaradılmasına böyük ehtiyac var idi. Daha doğrusu, Azərbaycanın müstəqilliyinə 

qarşı yönəlmiş qüvvələrin (denikinçilərin, bolşeviklərin, ermənilərin və s.) təxribat-pozuculuq 

fəaliyyətləri təhlükəsizlik orqanlarının yaradılmasının zəruriliyinin qaçılmaz olduğunu göstərirdi. 

Ancaq öz müstəqilliyini yenicə elan etmiş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin maddi imkanları, 
kadr potensialı, hökumətin hələlik müvəqqəti paytaxt seçdiyi Gəncədə fəaliyyət göstərməsi və 

Bakıya daxil ola bilməməsi belə bir addımın reallaşmasına maneələr törədirdi. Bütün çətinliklərə 

baxmayaraq, Azərbaycan hökuməti Hərbi Nazirliyinin nəzdində xüsusi xidmət orqanlarının 
funksiyalarını həyata keçirən bir bölmə yaratdı. “Kəşfiyyat və əks kəşfiyyat” adlanan həmin quru-

mun konkret nə zaman yaradılması barədə dəqiq məlumat olmasa da, mövcud arxiv materialları 
həmin bölmənin 1918-ci ildə yaradılması ehtimalını təsdiqləyir. Lakin Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin xüsusi xidmət orqanlarının təşəkkül dövrü 1919-cu ilə təsadüf edir. Bu, ölkədə 

nisbi sabitliyin yaradılması, dövlət idarəçilik aparatlarının düzgün təşkili və ordu quruculuğu sa-

həsində həyata keçirilən islahatlarla bağlı idi (1, s.320). 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Parlamenti 1919-cu il fevralın 25-də “Hərbi nazirliyin ştatları 

haqqında” qanun qəbul etdi. Qanunda Hərbi Nazirliyin 38 istiqamət üzrə ştatları təsdiq olunmuşdu. 
Ordunun təlim-tərbiyəsini, döyüş hazırlığını daha da gücləndirmək, təsərrüfat və təminat qayğılarını 
həll etmək məqsədi ilə 1919-cu il mart ayının 26-da Ərkani-hərb (Baş qərargah) təsis edildi. Hərbi 

nazir Səməd bəy Mehmandarovun fikrincə, indiyədək belə bir qurumun yaradılma-masının əsas 

səbəbi yüksək hazırlıqlı kadrlara ehtiyac ilə bağlı idi. Səməd bəy Mehmandarovun dəvəti ilə 

Krımdan gəlmiş, milliyyətcə tatar olan general-leytenant Məmməd bəy Aleksandroviç Sulkeviç 26 

mart 1919-cu il tarixli 147 saylı əmrlə Ərkani-hərbin rəisi təyin olundu və həmin vaxtdan etibarən 

Hərbi Nazirliyin strukturunun yenidən formalaşdırılmasına başlandı. Daxili və xarici təxribatçılarla 
mübarizəni gücləndirmək məqsədi ilə 1919-cu il mart ayının 28-də Səməd bəy Mehmandarovun və 

Məmməd bəy Sulkeviçin birgə imzaladıqları 157 saylı əmrdə göstərilirdi ki, mart ayının 26-da 

Hərbi Nazirlikdə Baş Qərargahın Baş İdarəsi yaradılıb. Həmin idarənin strukturuna daxil olan 

şöbələrdən biri General-kvartirmeyster adlanırdı. Bu şöbəyə aşağıdakı bölmələr daxil idi: 1) 

Əməliyyat-səfərbərlik, 2) Nizami-hesabat, 3) Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat, 4) Rabitə xidməti. 

“Kəşfiyyat və əks-kəşfiyyat”ın Hərbi Nazirlikdə yalnız bir bölmə olaraq fəaliyyət göstərməsi, eləcə 

də bu sahə üzrə peşəkar mütəxəssislərin azlıq təşkil etməsi ictimai-siyasi həyatın bir çox sahələrində 

olduğu kimi əks-kəşfiyyat işini də genişləndirməyə və inkişaf etdirməyə nəinki imkan vermirdi, 
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hətta mane olurdu. Belə ki, bu bölmənin ştatına əsasən əməkdaşlarının sayı 28 nəfər olmalı idi. 
Bunlardan 1 nəfər rəis, 2 nəfər rəis köməkçisi, 2 nəfər kargüzar, 23 nəfər isə agent (əməkdaş) olmalı 
idi. Lakin bölmə kadrlarla tam komplektləşdirilmədiyindən bəzi vakant yerlər boş qalmışdı. 
Azərbaycana müxtəlif niyyətli marağın artdığı, müstəqilliyinin təhlükə altında olduğu bir dövrdə 

belə bir qurumla böyük işlər görmək və ölkənin hərbi təhlükəsizliyini təmin etmək olduqca çətin 

idi. Hərbi nazir Səməd bəy Mehmandarov həmin ilin aprel ayının 2-də Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının sədrinə məruzəsində qeyd edirdi ki, kəşfiyyat və əks-kəşfiyyatın 
əsas vəzifəsi “düşmən haqqında mümkün olan məlumatları toplamaq, xaricdə hərbi agenturalar 

yaratmaq, ölkənin daxilində isə casusluğa qarşı mübarizə aparmaqdan ibarətdir”. Səməd bəy 

Mehmandarovun məruzəsindən və bölmənin adından da aydın olur ki, bu qurum öz üzərinə həm 

kəşfiyyat, həm də əks-kəşfiyyatın funksiyasını götürmüş və hər iki işi paralel aparmışdı (9, s.76). 
Azərbaycana təhdidlərin artdığı, düşmən qüvvələrin azğınlaşdığı və torpaqların işğal təhlükəsi 

ilə üzləşdiyi bir vaxtda kiçik qurumla böyük işlər görmək və ölkənin hərbi, ümumən milli 

təhlükəsizliyini təmin etmək olduqca çətin idi. Azərbaycanı işğal etmək və ya özünə tabe etdirmək 

istəyən qüvvələrin, xüsusilə, denikinçilərin 1919-cu ilin aprel ayında Dağıstana və Gürcüstana 

hücumu Zaqafqaziya, eyni zamanda, Azərbaycan üçün də təhlükəli idi. Vəziyyətin ciddiliyini qəbul 

edən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi denikinçilərin Dağıstana qarşı yürütdükləri irtica 

hərəkətlərini pisləyərək ingilis komandanlığından həmin işğalçı ordunun Dağıstanın hüdudlarından 
kənara çıxarılması üçün qəti və təcili tədbirlər görməsini tələb etdi və müstəqil siyasət yeridərək 

müvafiq notalar göndərdi. Lakin Azərbaycan hökumətinin notalarına məhəl qoymayan denikinçi 

zabitlər çar Rusiyası ordusunun mundirində Bakının küçələrini dolaşır, Denikinin xeyrinə təbliğat 
aparır (xüsusilə də ruslar arasında), ağqvardiyaçıları müdafiə edən könüllü ordunun sıralarını 
genişləndirir, təxribat törətmək və hərbi sirləri öyrənmək məqsədi ilə yenicə yaranmaqda olan 

Azərbaycan ordusunun tərkibinə daxil olurdular. Belə şəxslərdən ibarət Azərbaycanda geniş casus 
şəbəkəsi qurmağa nail olan Denikin və onun tərəfdarları Bakıda gizli silah-sursat bazaları da 
yaradırdılar. İlk təhlükəsizlik orqanlarının gənc əməkdaşlarının səyləri ilə həmin bazalardan biri 

Balaxanı və Krasnovodsk küçələrinin tinindəki evin zirzəmisində tapılmışdı. Buradan çoxlu sayda 

tüfəng, qumbara, patron və s. aşkara çıxarılmışdı. Bu isə gərginliyi daha da artırırdı. Görülmüş 
əməliyyat tədbirləri nəticəsində Denikinin casus şəbəkəsində təmsil olunanların bir qisminin ingilis 
kəşfiyyatına işləməsi də müəyyən edilmişdi. 

Əks-kəşfiyyat bölməsinin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də hakimiyyətə can atan 

bolşevizmlə mübarizə idi. Rusiyada bolşevik hökumətinin getdikcə güclənməsi onların Bakıda, 
Gəncədə, eləcə də Azərbaycanın digər bölgələrində dövlət əleyhinə fəallığını artırmışdı. Əks-

kəşfiyyat bölməsinin vətənpərvər əməkdaşları Azərbaycan silahlı qüvvələrinə nüfuz etməyə çalışan 
bolşeviklərə qarşı mübarizəni gücləndirsələr də, həm kadr çatışmazılığı, həm də maddi-texniki 

təchizatın zəif olması bu işin öhdəsindən gəlməyə imkan vermirdi. Bu barədə Səməd bəy 

Mehmandarov yazırdı: “Hərbi əkskəşfiyyatın başlıca vəzifəsi dövlət daxilində hərbi casuslarla 

mübarizədir. Bolşevizmlə mübarizə ümumxalq işi olduğundan bir hərbi idarə onun öhdəsindən 

layiqincə gələ bilməz”. Göründüyü kimi, ölkədə ictimai-siyasi, hərbi vəziyyətin gərgin olduğu, 
xarici təhdid və təzyiqlərin gücləndiyi, Denikin ordusunun, ingilislərin, eyni zamanda erməni-

daşnak və bolşevik qüvvələrinin Azərbaycanın əleyhinə fəaliyyət göstərdikləri bir vaxtda yeni 

müstəqil təhlükəsizlik orqanına xüsusi ehtiyac duyulurdu. Ona görə də tərkibinə Nazirlər Şurasının 
sədri, hərbi, xarici işlər, yollar və ədliyyə nazirləri daxil olmaqla 1919-cu il iyunun 9-da Dövlət 

Müdafiə Komitəsinin (DMK) yaradılması barədə qərar qəbul edildi. Dövlət Müdafiə Komitəsi 

xüsusi səlahiyyətlərə malik olan bir orqan idi. Bu Komitə ölkədə ümumi hərbi səfərbərlik keçirmək, 
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hərbi və müharibə vəziyyəti elan etmək, xüsusi könüllü dəstələr yaratmaq, ölkənin təhlükəsizliyi ilə 

bağlı məsələləri müzakirə və müvafiq qərarlar qəbul etmək, ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olun-

ması sahəsində qarşıya qoyulmuş digər vəzifələrin layiqincə yerinə yetirilməsi məqsədi ilə yeni 

strukturlar yaratmaq və s. hüquqlara malik olan bir qurum idi. Dövlət Müdafiə Komitəsi ortaya 

çıxan fövqəladə məsələlərin həllini və qəbul olunmuş qərarların icrasını təşkil etməli idi. Dövlət 

Müdafiə Komitəsinin iclasları onun üzvlərindən üç nəfərin iştirak etdiyi şəraitdə hüquqi səlahiyyətli 

hesab olunurdu. İclasa rəhbərliyi Nazirlər Şurasının sədri edirdi. O, iclasda iştirak etmədiyi təqdirdə 

Dövlət Müdafiə Komitəsinin istənilən üzvünə sədrlik səlahiyyəti tapşırıla bilərdi (7, s.38). 

Azərbaycan parlamenti 1919-cu il iyun ayının 11-də Dövlət Müdafiə Komitəsi yanında Əksin-

qilabla Mübarizə Təşkilatının (ƏMT-in) yaradılması barədə qərar qəbul etdi. Vaxtilə Əksinqilabla 
Mübarizə Təşkilatının rəisi olmuş, lakin sonradan Türkiyəyə mühacirət etməyə məcbur qalan Nağı 
bəy Şeyxzamanlı 1964-cü ildə İstanbulda çap etdirdiyi “Azərbaycanın istiqlal mücadiləsinin 

xatirələri” kitabında belə bir təşkilatın yaradılmasının səbəblərini aşağıdakı kimi izah edirdi: 
“Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının yaradılmasına səbəb cümhuriyyətimizin ilk illərində çar gen-

eralı Denikinin mütəmadi olaraq bizi təhdid etməsi, tez-tez hüquqlarımızı zorlaması və müxtəlif 

hadisələr törətməsi olmuşdur. Ona görə də hökumətimiz Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının 
layihəsini hazırlayıb parlamentə təqdim etdi. Layihə məclisdə böyük səs çoxluğu ilə qəbul olundu”. 

Daha sonra, Nağı bəy Şeyxzamanlı yazırdı ki, “…bolşeviklər Qafqazda general Denikin ordusunu 

darmadağın etdikdən sonra artıq bizim üçün ağqvardiyaçı təhlükəsi qalmamışdı. Ancaq Denikinin 
yerinə arxasını Rusiyanın mərkəzi olan Moskvaya dayayan bolşeviklər kimi bir təhlükəli qüvvə də 

var idi. Artıq biz də fəaliyyətimizi bolşeviklər əleyhinə çevirmişdik”. Əksinqilabla Mübarizə Təşki-

latının Əsasnaməsinə uyğun olaraq bu qurum tərəfindən Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı kəşfiyyat-
pozuculuq və terror-təxribat aksiyaları keçirmək cəhdlərində, dövlət əhəmiyyətli obyektlərdə diver-

siyaların təşkilində, eləcə də hakimiyyətə qarşı silahlı müqavimət göstərməkdə, casusluqda və s. 

şübhəli bilinən şəxslərin həbsi zamanı yerli polis və əlaqədar orqanların nümayəndələri də dəvət 

olunurdu (10, s.24). 

Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının başlıca vəzifələri əsasən aşağıdakılardan ibarət idi: dövlət 

quruluşunun devrilməsinə yönəlmiş, əhali arasında şifahi və ya mətbuat vasitəsi ilə hökumətə zidd 

təşviqat aparan şəxslərin, hökumətin fəaliyyəti və hərbi hissələrin əməliyyatlarına, milli 
təhlükəsizliyə dair yalan məlumat və şayiələr yayan, əhalinin ayrı-ayrı sinifləri arasında milli 
münaqişələr yaradanların; hakimiyyət dairələrinin xüsusi icazəsi olmadan təşkil edilmiş, siyasi xa-

rakter daşıyan, hər cür toplantı və iclasların təşkilatçılarının, hər növdən olan odlu silah, döyüş sur-

satı və partlayıcı maddələrin anbar və gizli saxlanma yerlərinin aşkar olunması; şübhəli şəxsləri 

ilkin həbs etmək hüququna malik olması və s. Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının kadr tərkibi 

müxtəlif partiya və millətlərin nümayəndələrindən ibarət idi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Əksinqi-

labla Mübarizə Təşkilatına xidmətə qəbul zamanı namizədlər xüsusi yoxlamadan keçmədən (çox 

vaxt hər hansı bir şəxsin təqdimatı və ya zəmanəti kifayət edirdi) işə götürülürdü. Məsələn, işə 

qəbul edilməsi ilə əlaqədar Mirzəbaba Sadıqov adlı şəxs tərəfindən yazılmış xahişnamənin üzərində 

Nağı bəy Şeyxzamanlı belə bir dərkənar qoymuşdur: “1919-cu il sentyabrın 10- dan işə götürülsün”. 

Maraqlıdır ki, həmin dərkənarda konkret olaraq gün göstərilir və elə həmin gün də namizədi işə 

götürürdülər. Əmrdə oxuyuruq: “Mirzəbaba Sadıqov 10 sentyabr 1919-cu ildən Əksinqilabla Müba-

rizə Təşkilatının agenti təyin edilsin”. Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının əməliyyat heyəti ştata 
uyğun olaraq agent və baş agent vəzifələrindən ibarət idi. Fəaliyyət göstərdiyi 1919-cu il iyunun 11-

dən 1920-ci il martın 6-dək olan dövrdə bu təşkilatda yüzdən çox əməkdaş çalışmışdı. 
Azərbaycanın milli təhlükəsizliyini müdafiə edən bu təşkilatda 6-7 millətin nümayəndəsi işləyirdi. 
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Maraqlıdır ki, bunlar arasında erməni millətinin nümayəndələri yox idi. 

Dövlət Müdafiə Komitəsinin (DMK) sədri Nəsib bəy Yusifbəylinin əmri ilə Əksinqilabla 
Mübarizə Təşkilatının ilk rəisi parlamentin üzvü Məmmədbağır bəy Şeyxzamanlı, onun müavini isə 

“Hümmət” partiyasının üzvü Mirfəttah Musəvi təyin edilmişdi. Lakin Məmmədbağır bəy Şe-

yxzamanlı parlamentin üzvü olduğuna görə avqustun 20-də öz ərizəsinə əsasən tutduğu vəzifədən 

azad edilmişdi. Həmin tarixdən isə onun yerinə qardaşı Nağı bəy Şeyxzamanlı təyin olunmuşdu. 
Nağı bəy Şeyxzamanlı öz xatirələrində yazır ki, Nəsib bəy Yusifbəyli mənə müraciətlə bildirdi: 

“Nağı bəy, Əksinqlabla Mübarizə Təşkilatını qurduq. Səni bu idarəyə rəis təyin etmək istəyirəm. 

Razısanmı?” – Mən işlərimə heç kimin müdaxilə etməməsi şərti ilə razılıq verdim”. Həmin söhbət 

zamanı Nəsib bəy Yusifbəyli bu təşkilatın Daxili İşlər Nazirliyinə deyil, Baş nazirə tabe olacağını 
bildirmişdi. Bu təşkilatın rəis müavini hümmətçi Mirfəttah Musəvi 1919-cu il sentyabr ayının 5-də 

qətlə yetirildi və onun yerinə noyabrın 15-də Mahmud Səfikürdski təyin olundu. Denikinçilərin 

1919-cu ilin payızında həm şimaldan, həm də Xəzər dənizindən ehtimal olunan hücumunun 

qarşısını almaq, Bakının müdafiəsini təşkil etmək üçün Dövlət Müdafiə Komitəsinin 1919-cu il 

sentyabrın 13-də keçirdiyi iclasda böyük əhəmiyyətə malik olan hərbi struktur – Bakı İstehkamat 
hissəsini (Bakı Möhkəmləndirilmiş Müdafiə Rayonunu) yaratdı. Komitənın qəbul etdiyi qərara 

əsasən Bakı Möhkəmləndirilmiş Müdafiə Rayonunun rəisi vəzifəsi təsis olundu, şəhərin hərbi gen-

eral-qubernatoru vəzifəsi ona birləşdirildi və Bakı rəisliyinin ərazisi ona tabe edildi. 1919-cu il ok-

tyabrın 26- da Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatı da Bakı Möhkəmləndirilmiş Müdafiə Rayonuna 

tabe edildi. Bakı Möhkəmləndirilmiş Müdafiə Rayonunun rəisi vəzifəsinə Murad Girey Tlexas təyin 

edildi (7, s.47). 

Beləliklə də, Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatı da Bakı Möhkəmləndirilmiş Müdafiə Rayonunun 

tabeçiliyi altında fəaliyyətini davam etdirməyə başladı. Bakı Möhkəmləndirilmiş Müdafiə Rayonu 

və onun struktur bölmələri yalnız denikinçilərə deyil, eyni zamanda daşnak-bolşevik təcavüzünə 

qarşı da mübarizə aparırdı. General-mayor Tlexas 1920-ci il fevralın 28-də yazırdı ki, siyasi mən-

subiyyətindən asılı olmayaraq dövlət və ictimaiyyət üçün təhlükə yaradan bolşeviklərin şəhərdən 

çıxarılması məqsədi ilə qətiyyətli tədbirlər görülür. Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının fəaliyyət 

istiqamətləri müxtəlif sahələri əhatə etmişdir və bu özünün hüquqi əsasını “Azərbaycan Respu-

blikasının əks-kəşfiyyat xidmətinin məmurlarının hüquq və vəzifələri barədə Əsasnamə”də tap-

mışdır. Həmin Əsasnamə Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatı Bakı Möhkəmləndirilmiş Müdafiə Ray-

onuna tabe etdirildikdən sonra qəbul edilmişdir. Təşkilatın əməkdaşları casusların və onların 
qurumlarının, həmçinin, öz fəaliyyəti ilə Azərbaycana düşmənçilik mövqeyində duran, dövlət ha-

kimiyyətinə qarşı qiyamda, xəyanətdə iştirak edən, vəzifəli şəxslərin həyat və azadlıqlarına qəsd 

edən, hakimiyyətə silahlı müqavimət göstərən şəxslərin aşkarlanması, sərnişin gəmilərinin qəbulu, 

sənədlərin yoxlanılması, şübhəli şəxslərin saxlanılması, ictimai-siyasi vəziyyətə nəzarət və bu kimi 

digər səlahiyyətlərə malik idilər. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təhlükəsizlik orqanlarının əsas vəzifələrindən biri də ölk-

ədəki qanunsuz silahlı birləşmələrin ləğvi, onlarda, eləcə də əhalidə olan icazəsiz silahların yığıl-
ması və müsadirə edilməsi idi. Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının əməkdaşı olmuş Əli Razi 
Şamçızadə Salyandan öz rəisinə ünvanladığı sənəddə ermənilərdən 12 odlu silah və 565 ədəd işarə 

verici fişəngin götürüldüyünü məruzə edirdi. Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının əməkdaşları digər 

dövlət strukturlarının qüvvələri ilə birlikdə mart qırğınlarının əsas təşkilatçılarından olan Bakı mi-

lyonçusu, qatı cinayətkar Stepan Lalayevi və onun bir qrup tərəfdarını da həbs etməyə müvəffəq 

olmuşdur. Erməni siyasi təşkilatları, silahlı dəstələri və terrorçu daşnak qrupları Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin müstəqilliyinə qarşı təxribatlar törətdiyindən xüsusi xidmət orqanları onlara qarşı 
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fasiləsiz mübarizə aparırdı. Daşnaklar çirkin niyyətlərini həyata keçirmək və ölkədəki sabitliyi 

pozmaq məqsədi ilə müxtəlif yerlərdə toplantılar keçirərək daim Azərbaycan əleyhinə təbliğat-
təşviqat işi aparırdılar. Ona görə də ermənilərin bu qurumları Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının 
nəzarət etdiyi əsas obyektlər olmuşdur. Maraqlıdır ki, Denikin ordusunun Azərbaycana qarşı təxri-

batı ilə əlaqədar təşkilat tərəfindən saxlanılmış və həbs edilmiş şəxslərin əksəriyyəti ermənilər idi. 

Bunun üçün həbs edilənlərin siyahısına nəzər salmaq kifayətdir: Qriqori Babayants, Andrey Ba-

layants, Danil Musaelyants, Ağacan Avakyants, Sərkis Melikyants, Georgi Melik-Qayakasov, Da-

vid Abramyans, Soqomon Balayants, Sergey Arzumanyants, Petros Sarkisyants, Martiros Mirzoy-

ants, Baqret Ohancanyan, İvan Avanesov, Mixail Ter-Zaxarov və başqaları. Erməni casusları əldə 

etdiyi məlumatları həm denikinçilərə, həm bolşeviklərə, həm də ingilislərə verirdilər. Həmin 

ərəfədə bolşeviklər daha da fəallaşmış, onlar ayrı-ayrı yerlərdə gizli yığıncaqlar keçirir və demo-

kratik respublikanın əleyhinə müxtəlif məzmunlu təbliğat aparırdılar. Əksinqilabla Mübarizə Təşki-

latı, eləcə də qurumun Balaxanı-Sabunçu rayon bölməsi öz işini həm də bu istiqamətdə qurmuşdu. 
Həmin bölmədən Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatının rəhbərliyinə göndərilən raportdan məlum olur 

ki, 1920-ci il fevralın 3-də Sabunçudakı fəhlə klubunda keçirilən iclasda Aleksandr Kostinski adlı 
bolşevik fəalı belə bir məsələ irəli sürmüşdür: “İndiki hökumət bizə lazım deyil. Bu yaxınlarda 
bolşeviklər gələcək, biz onda öz gücümüzü göstərəcəyik”. Təhlükəsizlik orqanının həmin yerli 

bölməsi bolşeviklərin hansı istiqamətlərdən Azərbaycana hücum edəcəklərini də müəyyənləşdirə 

bilmişdir: “1920-ci ilin 24 fevralında Sabunçudakı fəhlə klubunda fəhlələrin gizli yığıncağında bild-

irilmişdi ki,“bolşeviklərin üç–Krasnovodsk, Həştərxan və Rostov istiqamətlərindən gəlməsi 

gözlənilir. Ona görə də yatmamalı, ayıq olmalı və hakimiyyəti ələ almalıyıq” (10, s.34-35). 

Göründüyü kimi, Azərbaycan milli dövlətçiliyinə qarşı ermənilərdən başqa, daha bir qorxulu 
qüvvə bolşeviklər idi. 1919-cu ilin sonlarından etibarən Bakıda bolşeviklərin Azərbaycan dö-

vlətçiliyi əleyhinə fəaliyyəti daha da gücləndi. Nəsib bəy Yusifbəyli bolşevik təbliğatlarının 
qarşısını almaq məqsədi ilə 1919-cu il noyabrın 23-də bolşevik yönümlü nəşrlərin dayandırılması 
haqqında bütün mətbəələrdən iltizam alınması barədə göstəriş verərək bildirirdi ki, tapşırığı yerinə 

yetirməyən mətbəələr müsadirə ediləcək, sahibləri isə həbs olunacaqdır. Bolşeviklərin fəaliyyəti 

1920-ci ilin əvvəllərindən yeni vüsət aldı. Gənc Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hüquq-mühafizə 

və xüsusi xidmət orqanları bütün səylərini bolşevizmlə mübarizəyə yönəltsə də, vəziyyət gündən-

günə kəskinləşirdi. Beləliklə, 1920-ci ilin aprel işğalı nəticəsində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

süquta uğradı, özünün 23 aylıq ömrünə son verdi. 

Bununla da, müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika qurmağa nail olan hökumətin digər 

dövlət strukturları ilə yanaşı, Əksinqilabla Mübarizə Təşkilatı da fəaliyyətini dayandırmağa məcbur 

oldu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin güc strukturlarını və burada fəaliyyət göstərən 

əməkdaşların böyük əksəriyyətini isə sovet totalitar rejimi öz repressiya məngənəsində məhv etdi. 

Zaman baxımından qısa müddət ərzində fəaliyyət göstərməsinə rəğmən, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin müstəqilliyinin və dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi uğrunda mübarizə aparan 

təhlükəsizlik orqanlarının xidmətini yüksək qiymətləndirən ümummilli lider Heydər Əliyev bild-

irmişdir: “Xalq Cümhuriyyəti zamanı Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanları gənc, müstəqil dö-

vlətimizə, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsinə öz layiqli töhfələrini vermişdir”. 
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Bu nəzəriyyə dünyanın strukturunu aparıcı dövlətlər arasında yeni bazarlar, xammal mənbələri, 
kapitalın tətbiqi sahələri, siyasi və mədəni təsirin gücləndirilməsi uğrunda gedən mübarizə kimi 
izah edir. İmperializm deyildikdə, inkişafın "inhisarların və maliyyə kapitalının hökmranlığının 
bərqərar olduğu, kapital ixracının mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi, dünyanın beynəlxalq trestlər 
tərəfindən bölgüsünün başlandığı və onun bütün ərazisinin ən iri kapitalist dövlətləri arasında 
parçalanmasının başa çatdığı" (V.İ.Lenin) mərhələ başa düşülür.(1,s.13).İmperializm nəzəriyyəsinin 
baniləri O.Bauer, R.Qilferdinq, V.Lenindir. İmperializm nəzəriyyəsinin bir neçə, o cümlədən 
İngiltərədəki prosesləri tədqiq etmiş C.Qobsonun təmsil etdiyi sosial-liberal istiqamətləri 
mövcuddur. İmperializmin marksist nəzəriyyəsi bir çox dünya nəzəriyyələrinə təsir göstərmişdir. 
Müstəmləkə imperiyaları dağıldıqdan sonra imperializm nəzəriyyələrinin məhşurluğu azaldı,amma 
imperializmin sadəcə müstəmləkə tabeçiliyi sistemi deyil, kapitalın təcavüzünün təzahürü olduğu 
nəzərə alınsa, iqtisadi imperializmin bəzi formalarının müstəmləkə imperiyaları dağıldıqdan sonra 
da mövcudluğu mümkündür. Bu nəzəriyyə tarixdə mövcud olan insan cəmiyyətlərinin ikiqütblü: 
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ənənəvi və müasir - olduğuna istinad edir. Nəzəriyyə ənənəvi cəmiyyətdən müasir cəmiyyətə keçidi 
onların müxtəlif tərzdə anlaşılmasına əsaslanmaqla izah edir. Bu nəzəriyyə müasir iqtisadi artıma 
keçidi təkcə maddi maraqla deyil, həmçinin mənəvi dəyərlərlə, sosial strukturun səfərbərlik tipinə 
keçidlə əlaqələndirir. Ənənəvi cəmiyyətlər yeniliklərə qarşı hazır olmayan fərdlər, müasir 
cəmiyyətlər isə xarici aləmə açıq, dərin təfəkkürün və praktiki təcrübənin təsiri altında yeni 

ideyaları və əşyaları tətbiq edə bilən şəxslər tərəfindən idarə olunur. Modernləşmə nəzəriyyəsi 
müxtəlif cəmiyyətlərin müasir hala düşməsini şərtləndirən və yaranan sosial quruluşun 
xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirən insan mexanizmlərini və sosial struktur proseslərini nəzəri 
baxımdan açmaq cəhdidir. O, qarşılıqlı beynəlxalq əlaqələrin ümumi dəyişiklikləri məcrasında baş 
verən mədəni, siyasi və iqtisadi inkişafın, müstəqil inkişaf meyilləri kimi təfsir olunan sosial və 
psixoloji səfərbərliyin müxtəlif cəhətlərini əhatə edir. Nəzəriyyə "Avropalaşdırma", 
"Amerikalaşdırma", yaxud "Qərbçilik" kimi anlayışları dəyişdirmiş, tərəqqi haqqında etnomərkəzçi 
təsəvvürləri sıxışdırmışdır. Modernləşmə nəzəriyyəsinin metodoloji əsasları M.Veberin, T.Pirsonun, 
Ş.Eyzenştadın baxışlarına istinad edir. M.Veber kapitalizmin yüksəlişini protestantlıqla 
əlaqələndirməyə və başqa mənsəb sistemlərinin müasir cəmiyyətin inkişafına necə mane olduğunu 
göstərməyə çalışırdı. Müasir zamanda modernləşmə konsepsiyaları ictimai-iqtisadi dinamikanın, 
cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklərin ayrı-ayrı cəhətlərinə istinad edirlər. Bəzi siyasi fikir adamları 
modernləşməni istehsalın adambaşına düşən həcminin artmasını normaya çevirən ictimai və sosial 
mühitin yaradılması kimi başa düşürlər. Bu halda təkcə istehsalın kəmiyyətcə artımında deyil, 
həmçinin insanın istehsal fəaliyyətinin yönəldiyi dəyərlərdə də dəyişikliklərin baş verməsi mühüm 
sayılır. İnstitusional çərçivədə modernləşmə ilk növbədə inkişaf etməkdə olan ölkələrin sosial-
iqtisadi orqanizminin yenidən qurulması kimi nəzərdən keçirilir. Son illərdə modernləşmə 
nəzəriyyəsi o qədər də geniş yayılmayıb. Ənənəvi və müasir anlayışlarının arxasında maddi 
marağın, dəyərlərə müasir yanaşmaların dura bilməsi ehtimalı olduğuna görə, onların arasındakı 
fərqdən nəzəri baxımdan istifadə edilməsi çətindir. Bu nəzəriyyə inkişafa kömək edən, yaxud onu 
ləngidən siniflərin, yaxud maraqlar qrupunun rolunu aşağı salır, bir çox ziddiyyətlərə əhəmiyyət 
vermir və onda adətən fərdi xüsusiyyətlərə əsaslanan izahatlara xas olan məntiqsizlik vardır. 
Modernləşmə nəzəriyyəsi çox vaxt ənənəvi və müasir cəmiyyətlərin təhlilinə tarixi mövqedən 
yanaşan neo-təkamül nəzəriyyəsi ilə birləşdirilir. Neo-təkamül nəzəriyyəsi müasir cəmiyyətin sosial 
təbəqələşmə yolu ilə ənənəvidən müasirə keçməklə inkişaf etməsi ideyasına əsaslanır. Ən bəsitdən 
nisbətən mürəkkəbə, "ən aşağıdan ali qütbə" doğru inkişaf edən bioloji orqanizmlərdə olduğu kimi, 
müasir cəmiyyətlər də sosial və institusional baxımdan təbəqələşmişdir. XIX əsrin təkamül 
nəzəriyyəsindən fərqli olaraq, neo-təkamül nəzəriyyəsi xətti ehkamı təkzib edir və ənənəvidən 
müasirə keçidin çoxsaylı yollarının olduğunu təsdiqləyir. Lakin bu konsepsiya kapitalizm yolunun 
ABŞ və Qərbi Avropa ölkələrində olduğu kimi, plüralist demokratiyadan keçməsinin 
alternativlərdən ən yaxşısı olması fərziyyəsinə əsaslanır, yəni modernləşmə ilə vesternləşdirməni 
eyniləşdirir. Modernləşmə və neo-təkamül nəzəriyyəsi XX əsrin birinci yarısında üstün mövqe 
tuturdu. İmperializmdən bəhs edərkən, ilk növbədə, fərqli keyfiyyətlərin daşıyıcısı qismində çıxış 
edən müxtəlif imperializm və ya imperialist siyasət növlərini səciyyələndirmək lazımdır. 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. Eyni zamanda, fərqli xüsusiyyət və keyfiyyətlərin 
daşıyıcısı qismində çıxış edən hərbi, siyasi və mədəni imperializm yuxarıda sadalanan 
dəyişikliklərin fonunda öz funksiya və missiyalarını yerinə yetiriblər, amma bununla belə, kapital 
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mahiyyət etibarilə irticaçı olduğu üçün daim yeni bazarlar axtarır. Həmçinin, kapital bu bazarların 
münbit, əlverişli, idarəolunan və sabit olmasını tələb edir. Belə olan halda, imperialist güclər 
imperializmin substratı olan kapitalizmin inkişafı üçün, heç şübhəsiz ki, yeni metod və vasitələr 
axtarışına çıxıblar. Bunun fonunda isə əqli və idraki inkişafın son mərhələsində kapital, demək olar 
ki, klassik kapitalizmin hüdud və sərhədlərini zorlayaraq ən müasir dövrdə özünə məqbul qəlib və 
forma tapmağı bacarıb. Biz imperializmi qidalandıran kapitalizmi bütün növ qəlib və formalara 
uyğun gələn su ilə müqayisə edə bilərik. Başqa sözlə, kapital elastik, çoxşaxəli və istənilən 
konfiqurasiyaya uyğun gəlmək xüsusiyyətinə malikdir, amma təyinat etibarilə vahiddir. Kapitalın 
əsas funksiyası gəlir əldə etmək və istismara yönəlməkdir. 

Məlum olduğu kimi, Marksizm nəzəriyyəsində kapitalizm istismarçı quruluş və irtica kimi 
dəyərləndirilirdi, amma sonrakı dövrdə kapitalizmə qarşı ümumi loyal münasibət formalaşdırıldı. 
Buna baxmayaraq, hazırki nəzəriyyəçilər və araşdırmaçılar belə bir qənaət ifadə edirlər ki, Karl 
Marksın kapitalizmlə bağlı səsləndirdiyi fikirlər bu quruluşun əsaslarını, hətta iç üzünü olduqca açıq 
şəkildə əks etdirmişdir. Eyni zamanda, qeyd edə bilərik, Marksizm nəzəriyyəsində ifadə olunan 
tezis və fikirlər ənənəvi və modern beynəlxalq münasibətlər sisteminin əsaslarını dəqiq şəkildə ifadə 
etmişdir. Nəzərə alsaq ki, müasir beynəlxalq siyasi münasibətlər və proseslər realizmə söykənir və 
güc nəzəriyyəsinə əsaslanır, məhz bu zaman kapitalın nə qədər böyük güc olduğu qənaətinə gəlmək 
olar.(2,s.34). Bu baxımdan, kapital varsa, deməli, kapitalizmlə yanaşı imperialist siyasət də var. 
Ümumiyyətlə, kapitalizmlə imperializm eyni mənbədən qidalanır və paralel şəkildə inkişaf edirlər. 
Bəzi nəzəriyyəçilər iddia edirlər ki, imperializm kapitalizmin məhsuludur və yaxud son 
mərhələsidir. Hətta bir sıra nəzəriyyəçilər kapitalizmlə imperializmi eyniləşdirirlər, amma qeyd 
etmək lazımdır ki, kapitalizm və imperializm vəhdətdədirlər, biri digərini qidalandırır, yaxud biri 
digərinin mövcudluğunu şərtləndirir. Beləliklə, bir-birilə vəhdətdə olan bu iki siyasi-iqtisadi faktor 

intellektual amillə birləşərək beynəlxalq münasibətlər sistemində spesifik iyerarxiya 
formalaşdırmağı bacarır və diktə edən faktor kimi çıxış edir. Buradan da yeni siyasət növünü 
səciyyələndirən modern bir anlayış meydana çıxır: ən yeni imperializm. Əlbəttə ki, bunu 
neoimperializmdən fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, ən yeni imperializm daha çox informasiya 
resursları və idarəetməsi üzərində qurulduğu üçün onu infoimperializm kimi səciyyələndirmək 
doğru olardı. Çünki infoimperializm çərçivəsində idarəetmə və istismar ənənəvi hərbi, iqtisadi 
vasitələrlə deyil, məhz informasiya vasitəsilə həyata keçirilir. Bunun üçünsə modern 
kibertexnologiyaların yaratdığı imkanlardan maksimum istifadə edilməlidir. 

İnfoimperializm adlandırdığımız yeni beynəlxalq siyasi sistem inkişaf prosesində olduqca 
maraqlı, ancaq eyni zamanda, proqnozlaşdırılması xeyli çətin olan problemlər yaradır. Bu 
problemlər cəmiyyətin ən ağılagəlməz 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 və cəmiyyət deqradasiya təhlükəsinə məruz qalır. 
Yeni qlobal sosial piramida yaradır. Bu piramida isə klassik milli-etnik piramida deyil, 

infokultroloji piramida şəklində ortaya çıxır və bu piramidanın varlığı siyasi sistemdə mühüm rol 
oynayır.(3,s.18). 

İnfrokultroloji piramidanın formalaşması isə milli dövlətləri beynəlxalq münasibətlərin aktoru 
kimi ilkin mərhələdə zəiflədir, sonrakı mərhələdə isə tamamilə sıradan çıxarıla bilmə ehtimalını 
artırır. Milli subyektlərin zəifləməsi isə infoimperializimə xidmət edən qloballaşmanı gücləndirir. 
Beləliklə, infoimperialzim yeni qlobal infokratiyanı infoekratiya isə yeni infoelitanı şərtləndirir. 
Nəticə etibarilə bəşər tarixində bu vaxtadək müşahidə edilməmiş yeni və dəhşətli bir indentiklik 
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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 (şəxsiyyəti və dünyagörüşü milli-mənəvi dəyərlər əsasında deyil, qəbul etdiyi 
informasiya əsasında formalaşan yeni insan) insan yaratmaqla infoimperializmi təmin edən 
intellektual resurs rolunu oynayır.(4,s.78). 

İnfoimperializmin sürətlə təşəkkül etməsində media (bütün növ, əsas etibarilə isə sosial media) 
böyük rol oynayır. 

İnfoimperializm – informasiya resursları və idarəetməsi üzərində qurulan, idarəetmə və 
istismarın ənənəvi hərbi, iqtisadi, mədəni vasitələrlə deyil, məhz informasiya vasitəsilə həyata 
keçirildiyi siyasət növüdür. Bu siyasət növü modern kibertexnologiyaların yaratdığı imkanlardan 
maksimum istifadə edilməsi ilə fərqlənir. İnfoimperializmin silahı rolunda sosial media, 
"facebook", "twitter" kimi sosial şəbəkələr, transmilli medianın digər resursları və bütün növ 
manipulyativ internet mənbələri çıxış edir. 

İnfoidentiklik – etnik və dini-mədəni identikliyi sıradan çıxaran informasiya resurslarından 
istifadə nəticəsində yaranan və məhz əldə olunan informasiya əsasında formalaşan dəyərlərin 
yaratdığı identiklikdir. 

İnfokratiya – bu, elə bir hakimiyyətdir ki, burada hakimiyyətin mənbəyi qismində insanlar yox, 
virtual platformada dövriyyəyə buraxılan informasiya resursları çıxış edir. Bu hakimiyyət növü 
informasiyaya institusional forma verilərək yaradılmışdır. 

İnfokulturoloji piramida – bu sosial piramida cəmiyyətin klassik sosio-mədəni və milli-etnik 

strukturunu dağıdan və informasiya vasitəsilə mənimsənilən dəyərlər əsasında yeni cəmiyyətdaxili 
struktur formalaşdıran özünəməxsus bir sistemdir. İnfokulturoloji piramidanın olduğu 
cəmiyyətlərdə milli dəyərlər, demək olar ki, iştirak etmir. 

İnfoelita – informasiya resursları vasitəsilə özünə infokratiya yaratmış xüsusi hakimiyyət 
elitasıdır.(5,s65). 

1970-ci illərdə son Afrika müstəmləkəçiləri də artıq qitəni tərk etməyə başlamışdı, ancaq 
qitədən əl çəkilməsi o demək deyildi ki, bu yerləri xoş gələcək gözləyir. Uzun illər ərzində bu 
yerlərin bütün sərvəti müstəmləkəçilər tərəfindən tar-mar edilmişdi. Afrikanı tərk edən 
müstəmləkəçilər sonradan onu iqtisadi cəhətdən zəbt etməyə başladılar. Müstəmləkəçi dövlətlər 
Dünya Bankının rəhbərliyi altında bu sistemi belə ifadə etdilər: yeni dünya dövlətlərinin sistemə 
inteqrasiyası üçün qarşılıqlı mənfəət məqsədilə hamısını ortaq dünya bazarına daxil etmək. Bu 
şəkildə zəif və güclü dövlətlərin iqtisadiyyatlarını bir-birinə bağlayaraq onların ortaq şəkildə 
inkişafına nail olmaq məqsədi güdülürdü. Bunu zəif inkişaf edən dövlətlər özləri üçün qızıl fürsət 
adlandırırdılar. Sistemdən ən çox faydalanan ölkələr isə ikinci dünya ölkələri oldu, çünki onlar 3-cü 

dünya ölkələri kimi müstəmləkə boyunduruğu altında yaşamamışdılar. Məsələn, bu sistemdən ən 
çox faydalan ölkələrdən biri Türkiyə oldu. Paralel şəkildə iki qütb arasında soyuq müharibənin 
davam etməsi inkişafa əngəl yaradan faktorlardan biri idi. İkinci dünya ölkələri bu sistemdən ən azı 
qərb ölkələri qədər yararlana bildilər və inkişafa nail oldular. NATO getdikcə Sovet Rusiyasını 
əhatəyə alır və onu dünya iqtisadi sistemindən izolyasiya edirdi. Qərb ölkələri getdikcə 
kolonializmdən imtina edirdilər. Koloniya qurulan bölgədəki hər fəaliyyət müstəmləkəçilər 
tərəfindən izlənməli və regiona nəzarət olunmalıdır. Dövlət və şirkətlər kontrolu əldə saxlamaq 
üçün birgə hərəkət etməlidir. İqtisadi sahə şirkətlər tərəfindən yönəldilən anda, dövlət də idarəetmə 
məsələlərini həyata keçirməlidir. Dövlət nəzarəti əldə saxlamaq üçün koloniyada daim əsgəri 
qüvvələr saxlamalıdır, lakin hərbi qüvvə saxlamaq həddən artıq böyük xərc tələb edir. Bütün 
sadalanan amillər dövlətə həddən artıq baha başa gəlir və koloniya sistemi dövlətlərə sərf etmir. 
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Kolonializm getdikcə sıradan çıxmağa başladı və inkişaf etmiş ölkələr artıq zəif ölkələri iqtisadi və 
mədəni yollarla zəbt etməyə başladılar. Hal-hazırda dünya dövlətlərinin neokolonialist maskalarını 
transmilli şirkətlər gizləyir. Transmilli Şirkətlər vasitəsilə digər dövlətlərə daxil olan inkişaf etmiş 
ölkələr artıq hərbi metodlarla deyil iqtisadi yollarla zəbt etmək siyasətinə başlayıblar. Beynəlxalq 
hüquqda–o cümlədən beynəlxalq iqtisadi hüquqda transmilli şirkətlər haqqında artıq kifayət qədər 
müddəalar və fikirlər formalaşmışdır. TMŞ-lər dünyanın bir çox ölkələrində müəssisələri və 
filialları olan nəhəng şirkətlər birliyidir. Hazırda müsbət və mənfi cəhətlər baxımından transmilli 
şirkətlərin rol və fəaliyyətləri müasir dünyada olduqca ziddiyyətli qiymətləndirilir. 

TMŞ-ləri bir çox iqtisadçı alimlər texniki tərəqqinin daşıyıcısı olan proqressiv iqtisadi fenomen 
adlandırırlar. Şəksiz bu fikirlə razılaşmamaq olmaz. Digər tərəfdən isə "üçüncü dünya" ölkələrinin 
təbii sərvətlərini xammal şəklində mənimsəyən, bu zaman həmin ölkələrin vətəndaşlarını misli 
görünməmiş və heç bir beynəlxalq normaya uyğun olmayan üsullarla istismar edən və 
neokolonializmin başlıca zərbə qüvvəsi sayılan TMŞ-lərin beynəlxalq leqal mafiya imici də 
formalaşmışdır. Lakin hər nə olursa-olsun transmilli şirkətlərin fəaliyyəti və inkişafı ilə bağlı 
proseslər dövrün qanunauyğun, obyektiv inkişafının nəticəsidir və bu proses 

qarşısıalınmazdır.(6,s.22). 
Bu gün dünyada TMŞ-lər qədər fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin milli qanunvericiliyinə, eləcə 

də beynəlxalq hüquq normalarına etinasızlıq göstərən ikinci bir qüvvə çətin ki, tapıla. TMŞ-lərin 
iqtisadi qüdrətini və dünya siyasətinə ciddi təsirini nəzərə alaraq bəzi qərb dövlətlərində bu 
qurumlara beynəlxalq hüququn subyekti statusunun verilməsi haqda fikirlər söyləyirlər, lakin hər 
kəs bununla razı deyil. Bu fikirləri irəli sürənlərin arqumentləri şəksiz ki, kifayət qədər əsaslıdır, ən 
azı bu baxımdan ki, bu gün TMŞ-lərin beynəlxalq arenadakı istər iqtisadi, istərsə də siyasi təsir 
qüvvəsi dünyanın əksər dövlətlərinin təsir qüvvəsindən qat-qat çoxdur, lakin bu fikirlərə əks fikirlər 
də söylənilməkdədir. Belə ki, digər tərəflər hesab edir ki, TMŞ-lərin fəaliyyəti beynəlxalq hüquqla 
deyil, beynəlxalq xüsusi hüquqla tənzim olunur və bu baxımdan onlar beynəlxalq hüququn subyekti 
ola bilməzlər, ancaq fikrimcə onların subyekt qismində çıxış etməsi lazımdır. Bununla belə TMŞ-lər 
bir çox hallarda beynəlxalq iqtisadi hüququn subyektləri rolunda çıxış edirlər. Bir qayda olaraq 
onların imzaladıqları sənədlərdə tərəflərdən biri dövlətlər olur. Digər tərəfdən inkişaf etməkdə olan 
bir sıra dövlətlər TMŞ-lərin artmaqda olan iqtisadi və siyasi təzyiqləri ilə bağlı beynəlxalq 
təşkilatların, o cümlədən, BMT qarşısında dəfələrlə məsələlər qoymuşlar. BMT hələ 1974-cü ildə 
TMŞ-lərlə bağlı dövlətlərarası komissiya və TMŞ-lər üzrə mərkəz yaratmışdır. Bu qurumların 
məqsədi şirkətlərin fəaliyyətini nizamlayan normalar sistemi yaratmaq və onları bu normalara əməl 
etməyə vadar etmək idi. Bu komissiyanın topladığı materiallar əsasında YUNKTAD (Beynəlxalq 
Ticarət Mərkəzi) tərəfindən bir sıra qaydalar və prinsiplər müəyyən olunmuşdur və bunlar BMT 
Baş Məclisinin 1980-ci ildə keçirilən XXX sessiyasında qəbul olunmuşdur. Bundan əlavə sessiyada 
Baş Məclis "TMŞ-lər və digər korporasiyalar, onların vasitəçiləri və aidiyyatı olan digər tərəflərin 
tətbiq etdikləri korrupsiyaya qarşı tədbirlər" haqqında 3514 saylı qətnamə qəbul etmişdir. Ən ali 
beynəlxalq təşkilat tərəfindən həyata keçirilən bütün bu tədbirlər transmilli şirkətlərin mənfi 
fəaliyyətinə heç bir təsir göstərə bilməmişdir. Əksinə transmilli şirkətlər təzyiq vasitəsi kimi yeni-
yeni üsullar və yollar mənimsəmiş və hazırda bu üsullar tətbiq olunmaqdadır. Bu monopoliyalar 
özlərinə aid olan şirkətlərin yerləşdiyi yerdə dövlətin müstəqil hüquqi şəxs forması olmasından 
istifadə edərək həmin firmalar üzərində yerli qanunvericiliyin şamil olmasını istəyirlər. Belə ki, bu, 
ilk növbədə əgər dövlət öz şirkətləri üçün xarici firmalardan güzəştli şərtlər nəzərdə tutursa, həmin 
dövlətin hüquqi şəxsi sayılır. Digər hallarda transmilli şirkətlər xarici dövlətlərdə öz filiallarını 
yaradırlar. Filiallara müstəqil hüquqi şəxs statusu verilmir. Beləliklə, transmilli kompaniyaların 
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iqtisadi anlayışı, iqtisadi-mahiyyəti və hüquqi forması arasında uyğunsuzluq olur. Vahid birlik 
hüquqi çoxluqla rəsmiləşdirilir ki, bu da TMŞ-lərin mülkiyyətçilərinin maraqlarına cavab verir. 
1974-cü il dövlətlərin iqtisadi hüquq və vəzifələri xartiyasında nəzərdə tutulur ki, hər bir dövlətin öz 
yurisdiksiyası çərçivəsində transmilli şirkətlərin fəaliyyətini nizama salma və nəzarət etmə hüququ 
vardır. BMT Baş Assambleyasının qətnaməsi formasında qəbul edilən bu sənəddə eyni zamanda 
TMŞ davranış kodeksindəki kimi, inkişaf etməkdə olan dövlətlərin öz iqtisadiyyatlarını TMŞ-in 

təsirindən müdafiə etməsi təşəbbüsünü əks etdirir. Beynəlxalq Həmkarlar Təşkilatlarının TMŞ-lərlə 
uzunmüddətli mübarizəsi də uğursuzluğa düçar olmuşdur. Bunlara cavab olaraq TMŞ-lər fəaliyyət 
göstərdikləri bir sıra ölkələrin milli qanunvericiliyində həmkarlar ittifaqlarının hüquqlarını 
məhdudlaşdıran qanunların qəbul olunmasına nail olmuşdur. TMŞ-lər fəaliyyət göstərdikləri 
sahələrdə bir qayda olaraq fəal həmkarlar ittifaqlarını ya əzərək məhv edir, ya da onları pulla ələ 
alırlar, amma onu da qeyd etmək lazımdır ki, TMŞ-lər heç də həmişə buna nail ola 
bilmirlər.(7,s.100). 

Bəs transmilli şirkətlər fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə təsir dairəsini necə formalaşdırırlar? İlk 
əvvəl imzaladıqları kontraktlar vasitəsi ilə... Bir çox hallarda onlar yüksək vəzifəli dövlət 
məmurlarını öz korrupsiya torlarına salır və onlardan istifadə edirlər. Özləri üçün əlverişli olan 
şərtləri bu yolla kontraktlarda əks etdirirlər və əlavə imtiyazlar əldə edirlər. TMŞ-lər öz şərtlərini bir 
sıra hallarda birbaşa deyil, dolayı yollarla diktə edirlər. Bunun üçün onların çoxsaylı üsul və 
metodları vardır. Buna misal olaraq həmin ölkələrə kreditlər və maliyyə yardımları ayıran xarici və 
beynəlxalq banklar, maliyyə qurumları vasitəsi ilə diktə olunan şərtləri göstərmək olar. Bu qurumlar 
tərəfindən irəli sürülən şərtlərin bir çoxunda transmilli şirkətlərin təsiri şəksizdir.(8,s.14). 

Modernləşmə bir neçə yüzilliklər ərzində bəşər tarixində baş verən dünya tarixi fenomenidir, 
çoxcəhətli ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi transformasiyadır. Cəmiyyət sosial hadisələrin bilavasitə 
iştirakçıları tərəfindən şüurlu qaydaya salınır, tənzimlənir. Qiddens əminliklə qeyd edir ki, başlıca 
prinsiplər pozulduqca nəzarətə və proqnoza tabe olmayan «struktur dəyişikliklər» baş verdikcə sadə 
modernləşmə «refleksiv» forma kəsb edir. Qeyd etmək lazımdır ki, bəzi ölkələrin ekspertləri 
modernləşməyə aid öz təkliflərini təqdim etmələrinə baxmayaraq həmin məsələdə müəyyən fikir 
mübadiləsinə, diskussiyalara ehtiyac duyulur. Bununla belə, onun necə səslənməsindən və hansı 
ekspert və ya tədqiqatçı tərəfindən təşəbbüs göstərilməsindən, mülahizə yürüdülməsindən asılı 
olmayaraq kütlə və ya elita üçün davranış qaydaları müəyyənləşdirərkən, ən başlıcası və ilk öncə, 
vətəndaşların təşəbbüskarlığı və fəallaşdırılması həyati zərurətdir. Çünki müasir demokratiya sosial 
və mənəvi əlaqələrin xarakter dəyişikliyini tələb edir. Modernləşmə nəzəriyyəsinin müəlliflərinin 
əksəriyyəti texnoloji determinizm ideyasından çıxış edirlər. Onlar iddia edirlər ki, ictimai inkişafın 
əsasını həyat səviyyəsinin yüksəlməsinə və sosial problemlərin həllinə istiqamətlənən iqtisadi və 
texnoloji tərəqqi təşkil edir.(9,s.67).Siyasi modernləşmə iqtisadi və sosial modernləşmədən kənarda, 
onlardan təcrid edilmiş halda həyata keçirilə bilməz. İqtisadi irəliləyiş sosial və siyasi dəyişikliklərə 
imkan yaradır. Lakin iqtisadi modernləşmə heç də həmişə siyasi modernləşmə ilə müşayiət olunmur 
və belə halda inqilab, üsyan, kütlələrin narahatlığı, hərbi diktaturanın yaranması və gələcək taleyi 
müəyyənləşdirməsi çox böyük faktor kimi gündəmdə olur. 1980-ci illərin sonunda modernləşmə 
nəzəriyyəsi çərçivəsində ―modernitdən yan ötən modernləşmə, yəni fərdiyyətçi Qərb dəyərlərini 
cəmiyyətə zorla qəbul etdirmədən də dinamik iqtisadi yüksəlişin mümkün olduğunu bildirən ictimai 
inkişaf konsepsiyası hazırlandı. Bu nəzəriyyə çərçivəsində qeyri-Qərb ölkələrinin müasirliklə-

ənənəçilik arasında əlaqələrin pozulmaması, mövcud ənənələrin kənardan gətirilənlərlə 
əvəzlənməməsi yolu ilə inkişaf etməsinin mümkünlüyü nəzərdə tutulurdu. Postindustrial sistemin 
inkişafı azad şəxsiyyətin yaradıcılıq və qabiliyyətinə əsaslanır. XXI əsrdə modernləşmə insan 
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kapitalına əsaslanan inkişafı nəzərdə tutur. XX əsrin 80-90-cı illərində qloballaşma prosesləri, 
―real sosializmin‖ süqutu, cəmiyyətin sosial strukturunun dəyişdirilməsilə bağlı sağçıların və 
solçuların qarşıdurmasının səngiməsi (fəhlə sinfinin sayının azalması və xidmət sahəsində 
məşğulluğun yüksəlməsi)―tarixin sonu, multikulturalizm, ―qeyri-liberal demokratiya və 
―refleksifmodernləşmə konsepsiyalarının uğur qazanmasına və bu konsepsiyaların bütün dünya 
liberalistləri və sol mərkəzləşmə qüvvələri üçün aparıcı oriyentirə çevirilməsinə səbəb oldu. 
Qloballaşma şəraitində siyasi məkanın dəyişməsinə təsir göstərən amillər çoxcəhətlidir. Siyasi 
məkana nüfuz etmənin başlıca şərti kimi modernləşmə çıxış edir. Qloballaşan dünyada qlobal sis-

temin əsas elementi milli dövlət hesab olunur. Dövlət cəmiyyətin siyasi elementinin mərkəzi kimi 
çıxış edir. Dövlət yarandığı vaxtdan etibarən cəmiyyətdə baş verən ziddiyyətlərin tənzimlənməsində 
mühüm rol oynayır. Dövlətin müasir sivil xarakteri, eləcə də qlobal modernləşmə prosesini 
istiqamətləndirməkdə təzahür edir. Hələ bizim zəmanədə modernləşməni maarifçi və tərəqqipərvər 
ideya kimi dəyərləndirən görüşlərə tez-tez rast gəlmək mümkündür. Əlbəttə belə cəhdlər kifayət 
qədər tənqid obyektinə çevrilmişdir. Spenqler burjua sivilizasiyanı tənqid etməklə qalmır, hətta lağa 
da qoyurdu. Həmin görüşlərə görə modernləşmə ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə əvvəlki davranış 

formaları tədricən aradan qaldırılır, despotizmin yerini zəkaya əsaslanan inkişaf tutur. Cəmiyyətdə 
statik vəziyyətdə olan qaydalar təkmilləşdirilir. XX əsrin 50-ci illərinin sonundan 70-ci illərinə 
qədər modernləşmə Qərb liberalizminin universallıq ideyasına əsaslanan vesternizasiya konsep-

siyası çərçivəsində işlənib hazırlandı.Cəmiyyətin bütöv sosial sistem kimi modernləşməsinin 
mahiyyətini dolğun anlamaq baxımdan Parsonsun ictimai sistemlərin oriyentasiyası haqqında 
təsəvvürünü açıqlamaq da vacibdir. T.Parsonsun fikrincə, hər bir ictimai sistem iki əsas oriyenta-

siyaya malikdir. O, bunları «oriyentasiyanın məhvəri» adlandırır. Birinci məhvəri xarici-daxili ori-

yentasiya hesab edir. Bu o deməkdir ki, hər hansı sistem ya ətraf mühitin hadisələrinə və ya xüsusi 
problemlərinə istiqamətlənir. İkinci məhvər instrumental-konsumotor oriyentasiya kimi səciy-

yələnir. Bu o deməkdir ki, oriyentasiya sistemi ya aktual ya da uzun müddətli, potensial tələbatla 
bağlıdır. Müasir sosiloji fikirdə işlənib hazırlanan modernləşmə nəzəriyyəsində modernləşmə 
gedişində ümumi dəyişikliklər fonunda yaranan ziddiyyətli proseslər üzə çıxarılır. Modernləşmə 
nəzəriyyəsi sahəsində Eyzenştadın yazdığı kimi, ―müasir universal cəmiyyət haqqında klassik 
model və təsəvvürlərin dağılması. Ümumi modernləşmə anlayışı cəmiyyətin bütün sahələrində baş 
verən inkişaf və tərəqqini özündə ehtiva edir. Modernləşmə cəmiyyətin aqrar vəziyyətdən 
industrial, industrial vəziyyətdən isə postindustrial vəziyyətə keçməsidir. K.Marks və F.Engels 
ictimai quruluşun xüsusi variantı olmaq etibarilə, Qərb kapitalizminin mahiyyətcə 
özünəməxsusluğunu və xüsusiyyətlərini nəzəri cəhətdən təhlil etmişdir. Onlar Qərb kapitalizminin 
Asiya və şərq cəmiyyətlərindən prinsipial surətdə fərqlənən əsaslarını müəyyənləşdirmişlər. 
K.Marks və F.Engels hesab edirdilər ki, Qərbdə industrial cəmiyyətin yetişməsi burjua 
münasibətlərinin və sivilizasiyasının qalan dünyaya cəlb olunmasına gətirib çıxaracaq. «Asiya 
istehsal üsulu haqqında» diskussiyalar qərb və şərq cəmiyyətlərinin struktur dinamikasındakı 
fərqləri başa düşməyə xeyli kömək etdi. Veberin isə xidməti məhz ondan ibarətdir ki, müqayisəli 
təhlil əsasında Avropada kapitalizmin inkişafının mənəvi amillərinin və bu amillərin şərq 
cəmiyyətlərinin dinamikasına neqativ təsirini tədqiq etmişdir. Həm K.Marks və eləcə də M.Veber 
geridə qalan cəmiyyətlərin modernləşməsi məsələsini lazımi dərəcədə açıqlamasa da, onların bu 
məsələyə yanaşmaları kapitalizmin inkişafı ilə müxtəlif cəmiyyətlərin dinamikasını müqayisəli 
təhlil etməyə kifayət qədər əsas verdi. Lakin XX əsrin yarıdan çoxu ərzində modernləşmə 
probleminin spesifikliyi tədqiqatçıların əksəriyyətinin diqqətindən yayınmışdır. Nəticə etibarilə, 
konsepsiyalarda Qərb sivilizasiyasının universallığı ideyasının inkişafı üstünlük təşkil etmişdir. 
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Universallıq ideyası isə məhz kapitalizmi, vətəndaş cəmiyyətini,fəaliyyətin praktiki rasionallığını 
doğurmuşdur. Modernləşmə nəzəriyyəsinin hamı tərəfindən qəbul edilən yaradıcısı yoxdur, lakin 
ənənəvi və müasir cəmiyyət arasında mühüm fərqlərin mövcudluğuna dair fikir Dyürkheym və Karl 
Marksa məxsusdur. Politologiyaya isə bu ideya Maks Veberin nəzəriyyəsi sahəsində nüfuz etmişdir. 
Siyasi modernləşməni tarixi, tipoloji və təkamül yanaşmaları əsasında izah etmək olar. Birinci halda 
tarixən siyasi modernləşməni ilk həyata keçirən Avropa və şimali Amerika ölkələrinin təcrübəsinə 
diqqət yetirmək lazımdır. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, Qərb ölkələrinin modernləşməsi bu 
prosesin mahiyyəti ilə bağlı xüsusiyyətlərin daşıyıcısı olsa da, buradakı siyasi modernləşmənin 
təzahür edən ritmi, mərhələlərinin ardıcıllığı və institusional formaları siyasi inkişafın universal 
normaları ola bilməz. Qərb demokratiyalarının sosial mədəni özünəməxsusluğu digər mədəni 
kontekslərdə onun siyasi institutlarını və üsullarını tədqiq etmək cəhdlərinə qarşı məhdudiyyətlər 
yaradır. Buna görə də siyasi sistemlərin tipologiyasını qurmaq praktiki olaraq mümkün deyil. 
Halbuki belə bir tipologiya keçid formalarını daha çox və az modernləşmə əlamətlərinə görə təsnif 
etməyə imkan verərdi. Modernləşmənin mərhələləri və tipologiyasına yanaşmalar qeyd edilənlərlə 
məhdudlaşmır. Bir sıra tədqiqatçılar modernləşmənin- əks (kontr) modernləşmə və anti-
modernləşmə, hətta fövqəlmodernləşmə kimi tipoloji modellərini də fərqləndirirlər. 
Kontrmodernləşmə - modernləşmənin yönəldiyi məqsədlərə istiqamətlənən, lakin modern üçün 
qeyri-məqbul hesab edilən dəyər, norma və metodlarla həyata keçirilən "alternativ" inkişaf variantı 
kimi şərh edilir. Antimodernləşmə - modernləşməyə qarşı çıxmaq, onun nəinki dəyərləri, eləcə də, 
iqtisadi-texnoloji göstəricilərində uzaq düşərək, endogen mədəni dəyərlərə və iqtisadi həyat 
formalarına əsaslanaraq öz inkişaf yolunu müəyyən etmək cəhdidir. Burada sivilizasiyanın çağı- 
rışlarına fundamentalizm mövqelərindən cavab vermək, yaxud da həmin çağırışlara biganəlik 
göstərilməsi nəzərdə tutlur. Fövqəlmodernləşmə - inkişafın lideri sayılan ölkələr üzərində üstünlük 
etmək, onları səviyyə baxımından ötüb keçmək cəhdlərini ifadə edir. Buna nail olan ölkə isə 
liderliyi ələ alır və öz yeni məkanını formalaşdırır və öz nümunəsini dünyaya cəlbedici model kimi 
təqdim etməyə başlayır və buna nail olur. Postmodernləşmə, neomodernləşmə-siyasi sistemin öz 

ənənələri və resursları hesabına inkişaf, uğur əldə etməsinə imkan verir. Postmodernləşmə erkən və 
son, yetkin adlandırılan mərhələlərə malikdir.Bu “fövqəlmüasir” mərhələdə Qərbdə artıq əvvəlki 
ənənələrinə qayıdış meylləri müşahidə edilir. Bəzi tədqiqatçılar üçün postmodern – modernlə 
üzülüşmək zamanıdır, çünki modern-bitməmiş layihədir, (Habermas), digərləri üçün o həm də 
müasirliklə bağlıdır.(10,s.34). 
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POLITICAL ELECTIONS AND ELECTORAL SYSTEM OF AZERBAIJAN 

The elections plays a crucial role duringeffective mechanisms of modern democracy. 

Management structures to ensure implementation of the People's Power is the result of the 

elections. Absenteeism which the massive evasion of voters from participating in elections is 

discussed in this article. Absenteeism is also a serious concern in a number of modern conditions. 

Therefore, in order to increase the degree of participation of the citizen's duty to vote to legitimize 

the practice is applied. 

Key words: participated in the elections , recognition of the right to recall, voters tasks. 

 
Xəlil-zadə Fuad 

Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya 

və sosiologiya kafedrasının doktorantı 
 

SİYASİ SEÇKİLƏR VƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ SEÇKİ SİSTEMİ 
Qanunda seçki hüquqlarının pozulmasından şikayətlərin verilməsinin və şikayətlərə 

baxılmasının sadələşdirilmiş qaydası və çevik müddətləri nəzərdə tutulub. Bu da seçki hüququnun 
pozulmasına dövlətin xüsusi önəm verməsinin əyani göstəricisi olmaqla və seçki prosesində hər 
kəsin iştirakının təmin olunmasına yönəlmişdir. Bu məqalədə seçicilərin seçkilərdə iştirakdan 
kütləvi şəkildə boyun qaçırması olan absenteizmdən bəhs olunur. Müasir şəraitdə də absenteizm bir 
sıra dövlətlərdə ciddi narahatçılıq doğurur. Ona görə də, əhalinin səsvermədə iştirak dərəcəsini 
artırmaq üçün səsvermədə iştirakın vətəndaşın vəzifəsi kimi qanuniləşdirilməsi praktikası tətbiq 
edilir. 

Açar sözlər: səsvermədə iştirak, geri çağırma hüququnun tanınması, seçici tapşırığı. 
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Democracy boosts the effectiveness and cleanliness of government as expected-corruption de-

clines and government effectiveness increases by about a fourth of a standard deviation of the sam-

ple as a country moves from an authoritarian to a democratic regime [1]. 

"Democracy is a system in which incumbents lose elections and leave office when the rules so 
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dictate. "Contestation" is key: ex-ante uncertainty (anyone can win), ex-post irreversibility (losers 

don't try to reverse results), repeatability [2]. 

Dahl's A Preface to Democratic Theory is an effort to identify the central deficiencies of what 

he takes to be the two major traditions of "classical" democratic theory, the "Madisonian" and the 

"Populist," and to substitute his more coherent and realistic theory of polyarchal democracy. It 

stands as a classical expression of contemporary "democratic revisionism. In his discussion of the 

"American hybrid" system of government, Dahl argues that elections combined with continuous 

political competition between individuals or parties or both are the two critical methods 

of social control distinguishing polyarchal democracy from dictatorship. Neither leads to the 

majority rule demanded by maximizing modes of democratic theory, but taken together they do 

nevertheless promote popular sovereignty and political equality by increasing the "size, number, 

and variety of minorities whose preferences must be taken into account by leaders." It is here, Dahl 

argues, that we find the key contrast between polyarchal democracy and dictatorship, which "is not 

discoverable in the clear-cut distinction between government by a majority and government by a 

minority [but] between government by a minority and government by minorities." Polyarchy is nei-

ther pure majority rule nor unified minority rule. It is an open, competitive, and pluralistic system of 

"minorities rule" [3]. 

All of these studies, which are supported by empirical evidence, argue that the policymaking of 

democratic governments is shaped by transparency and, importantly, democratic governments have 

incentives to obfuscate evidence. We thus ask a basic question: do electoral politics in and of them-

selves provide any incentives for 

governments to disseminate data? Or, instead, do electoral politics intrinsically generate incen-

tives for governments to hide information? After all, many people believe that the presence of elec-

tions alone is not sufficient for a country to be considered a democracy and that transparency must 

be included as part of the definition of political regime [5]. 

A large literature in political science relates transparency – broadly conceived of as the flow of 

information – to government accountability. These theories predominantly build upon retrospective 

voting models (Barro, 1973; Ferejohn, 1986), in which citizens discipline the government by the 

threat of removal from office. Information is modeled as improving the precision (reducing the var-

iance) with which the public observes either the outcome of government decisions or the policy 

choices adopted by the government (Besley, 2006). 

Canonical theories of elections assume that rules determining the winner will be followed, 

which necessitates separate models for democratic and nondemocratic elections. To overcome this 

bifurcation in the literature, we develop a model where compliance is determined endogenously. 

Rather than serve as a binding contract, elections are modeled solely as a public signal of the re-

gime’s popularity. However, citizens can protest against leaders who break electoral rules. Compli-

ance is possible when the election is informative enough that citizens can coordinate on either mas-

sive protests or supporting the incumbent in the case of close results. Leaders may also step down 

after performing poorly in a less informative election independent of the rules, but unlike the case 

of rule-based alternation, this often requires citizens to protest in equilibrium. An extension shows 

why reports of electoral fraud are often central to post-election protests and thus why international 

or domestic monitoring may be required for electoral rules to be enforceable [7]. 
Presidential elections in Austria, Finland, Portugal, Russia and other east European states, as 

well as presidential and National Assembly elections in France, make use of various forms of ma-

jority electoral systems. The US Electoral College also has components of a majority system, be-
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cause a presidential candidate must get 50%-plus-one electoral votes (270 out of 538) in order to 

win. If no candidate reaches the 270 mark, the election is decided by the House of Representatives. 

In determining who votes for whom in the Electoral College, though, the US presidential race is a 

strict plurality system: The candidate who gets a plurality of the popular vote in a state gets all that 

state’s electoral votes [6]. 

Also known as “PR”, proportional representation is the general name for a class of voting sys-

tems that attempt to make the percentage of offices awarded to candidates reflect as closely as pos-

sible the percentage of votes that they received in the election. It is the most widely used set of elec-

toral systems in the world, and its variants can be found at some level of government in almost eve-

ry country (including the United States, where some city councils are elected using forms of PR). 

The most straightforward version of PR is simply to award a party the same percentage of seats 

in parliament as it gets votes at the polls. Thus, if a party won 40% of the vote it would receive 40% 

of the seats. However, there are clear problems with such a system: Should parties that receive only 

0.001% of the vote also be represented? What happens if the voting percentages do not translate 

evenly into seats? How do you award a party 19.5 seats if it got 19.5% of the vote? More sophisti-

cated PR systems attempt to get around these problems. Two of the most widely used are discussed 

below [8]. 

Under party list forms of PR, voters normally vote for parties rather than for individual candi-

dates. Under a closed party list system the parties themselves determine who will fill the seats that 

they have been allocated; voters vote only for a particular party, and then it is up to the party to de-

cide which party members will actually serve as representatives. Legislative elections in Israel and 

Germany are conducted according to such a system. Under an open party list system, voters are 

given some degree of choice among individual candidates, in addition to voting for entire parties. 

Denmark, Finland, Italy, Luxembourg and Switzerland all have versions of open party list systems 

[10]. 

Under all party list systems, though, one still needs some method for allocating seats to indi-

vidual parties. One commonly used method is named for the nineteenth-century Belgian mathema-

tician Victor d’Hondt, and is normally referred to as a “highest average method using the d’Hondt 

formula [11].” 

Administrative transparency in elections is thus a precondition for all other forms of govern-

ment transparency. Recognizing that the fundamental goal of transparency in elections is ensuring 

public confidence in outcomes, election administrators since the founding of this country have un-

derstood that more transparency does not necessarily equal a better process. Election designers have 

calibrated the extent to which the public could see for itself various portions of the election process 

depending upon a variety of historical, demographic, and technological conditions underpinning the 

conduct of elections. Election administrators intuitively understood that election processes could not 

be conducted entirely in the dark without some measure of public oversight [9]. 

The will of the people of Azerbaijan constitutes the basis of the state authority of the Republic 

of Azerbaijan. The will of the people of Azerbaijan is manifested through fair and regular elections 

based on general, equal and direct suffrage by means of a secret and personal ballot, as well through 

nationwide opinion polls/referendums based on general, equal and direct suffrage by means of a 

secret and personal ballot. The Azerbaijani State guarantees the free expression of the will of the 

people of The Republic of Azerbaijan through the protection of principles and norms of universal 

suffrage. This Code establishes the rules for the organization and conduct of elections of deputies to 

the parliament of The Republic of Azerbaijan (the Milli Majlis), presidential and municipal elec-
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tions of the Republic of Azerbaijan and nationwide opinion polls/ referendums. 

The Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan is a unicameral (single-chamber) body com-

posed of 125 members elected for five-year terms through direct common voting. Milli Majlis has a 

power of approving and regulating the state budget [11]. 

The Milli Majlis of the Azerbaijan Republic develops constitutional laws, acts and orders on 

issues within its power. The laws and orders of the Milli Medjlis of the Azerbaijan may not include 

definite instructions to executive power and judicial bodies. The Milli Majlis of the Azerbaijan Re-

public approves the appointment of the Prime Minister and gives the vote of confidence to the Cab-

inet of Ministers. By introduction of the head of state the Milli Majlis of the Azerbaijan Republic 

appoints judges of the Constitutional Court, Supreme Court and the Economic Court. Under the 

Constitution of the Republic of Azerbaijan, the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan can dis-

miss the President by means of impeachment. Moreover, the Milli Majlis has the power to ratify 

and annul international contracts, appoint referendums and deal with the establishment of the Audit-

ing Chamber. The Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan has a scheduled activity of autumn 

and spring sessions [12]. 

Through comparative cross-national and cross-temporal analyses, we can clearly understand 

that countries with similar political culture. 

In general, the study of election rules has not drawn much on recent advances in the analysis of 

voting systems is a point to which we return shortly. First, though, it is important to stress that stud-

ying the rules of an activity is an important subject partly because it helps us to understand the stra-

tegic elements of that activity. 

The Azerbaijani law system is based on civil law system. The Constitution of Azerbaijan Re-

public has the highest legal force in the territory of Azerbaijan and acts directly. The Constitution of 

the Azerbaijan Republic is the basic foundation of the Legislative system in the Republic. The Con-

stitution created the system of presidential republic with a separation of powers among the legisla-

tive, executive and judicial branches. The Constitution provides an adequate legal basis for the do-

mestic implementation of International Law in general and International Human Rights Law in par-

ticular [14]. The International Treaties to which Azerbaijan is a Party, are recognized as an constit-

uent part of the internal legal system (Art. 148(II)) and given a higher hierarchical status in the case 

of a conflict with a national law (Art. 151). While expressly stipulating that an international treaty 

may not contravene the Constitution and laws adopted by referendum (Art. 151), see also Art. 

130(III(6)), The Constitution at the same time implicitly, as a lex specialis rule, provides for the 

primacy of international human rights over the appropriate constitutional provisions (Art. 12). Thus 

Art. 12(II) of the Constitutions empowers domestic courts to apply International Human Rights 

treaties to which Azerbaijan is party. This is a very progressive statement which needs to be corrob-

orated and developed by the judicial practice, particularly by the jurisprudence of the Constitutional 

Court [15]. 

In sum, political corruption and inferior economic situation are some of the most frequent bar-

riers to the development of party system. Lack of information about the programmers and agendas 

of the political parties creates chaotic situation in democratic transition. The point is, that in the con-

text of new democracies, where the consolidation process is not completed, it is difficult to attribute 

voting preferences in the same way as in institutionalized consolidated democracies. 
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